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Inter Hephaestionei enchiridii exempla optimae au- 

toritatis sunt tres libri manuseripti: primus Cantabri- 

giensis [C| qui in Caiio-Gonvilliensis eollegii biblio- 
theca servatur, secundus Cantabrigiensis alter |c] e 
I. Mori copiis in publieam Cantabrigiensium biblio- 

thecam illatus, tertius unus ex multis Parisinis quem 

cum ΤῊ. Gaisfordio littera P signavimus. Quorum 

priores duo ubivis fere inter se consentientes vide- 

mus, quamquam de paucis tantum libri c lectionibus 

Bentleii cura qui eum inspexit certiores faeti sumus; 

at vero etiam Parisinum, licet nonnumquam distet 

lectione, ex eodem fonte eum illis derivatum esse pro 

certo affirmari potest. Subsequuntur libri tres vel po- 
tius quatuor qui inprimis eo consentiunt ut scholio- 

rum veterum congeriem, omissam eam in reliquis, ex- 

hibeant: liber nune ut videtur deperditus ad cuius 

fidem 'urnebianum exemplum Parisiis anno 1553 edi- 

tum est [74], duo Oxonienses Bodleianae bibliothe- 
cae, alter olim Saibantianus [S], alter Meermannianus 

a Gaisfordio littera E signatus, in quo quae a prima 

manu seripta leguntur, signo 9}, quae ad margi- 

nem adseripta sive lineis suprascripta sunt (fluxe- 

runt autem haee ex inferioris classis libro) signo 772 
notavimus; quibus accedit liber Darmstadiensis ex quo 
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perpauca a Dastio delibata sunt, nam huic quoque 
egregia illa veterum scholiorum collectio, quam ab 

altera scholiorum collectione littera A distinximus, ad- 

iecta est. In ipsius autem Hephaestionis verbis tra- 

dendis mirum quantum libri Tu et M a Saibantiano 
aliquantum discrepantes conspirent, omnes autem tres 

(nam de Darmstadiensi nos non possumus iudicare) 

satis bonae notae libri habendi atque cum Cantabri- 
giensibus et Parisino in priorem eamque meliorem He- 

phaestionis librorum classem referendi sunt. Accedit 

enim inferior classis deductorum ex uno exemplo cu- 
ius librarius in: genuinis prototypi verbis describendis 

pessima negligentia versatus est, nisi quod in extremo 

enchiridio et in libello de poematis rem accuratius 
tractavit. Cuius exempli multa apographa propagata 

sunt: liber Norfoleiensis bibliotheeae reg. soc. Lon- 

din. [A]; Harleianus musei Britannici [Z7]; Barocciani 
tres Bodleianae bibliothecae 572, B115, P165 qui ubi 
idem legunt sola littera [8], omissis numeris, signati 
sunt; libri Monacensis et Vratislaviensis aut alter ex al- 

tero, aut uterque ex eodem tertio in quo capitum ordo 

turpissime turbatus legebatur descriptus. Nec vero hoe 

in numero omittendus est ad quem editio princeps Iun- 

tina Florentiae anno 1526 expressa est liber 7/7, quem 

quasi totius huius gregis ducem interdum hoc signo 

[Fl...] pro aliis eiusdem familiae libris communis 16- 
ctionis testem fecimus. In universum autem quomodo 

scripta exempla principesque editiones conspirent le- 

ctione distentve, commode lectori hoe stemmate pro- 

ponetur: 
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cum scholl.A posterioris classis 
—HM tà 

prioris classis 

Haee de codicibus de quorum lectione quae co- 

gnita habemus, ea "Thomae Gaisfordio qui Hephae- 
stionea cum Scholiis bis edidit debemus. Nos novam 
eamque in Germania primam editionem parantes po- 
tissimum id egimus ut commodior ea quam Gaisfordi- 

anis ad Hephaestionis et scholiographorum doetrinam 
aditus patefieret, in qua re fore ut haud male nos de 

leetoribus meruerimus rei metricae studiosis speramus. 

lisdem autem subsidiis quibus Gaisfordius *) adiuti fa- 

*) In indiee librorum quorum ope editionem suam eon- 

fecerit Gaisfordius praeter eos quos supra diximus, etiam 

hos offert: 

,D. Editio Turnebiana cum ms, collata quam in Vanno 

critica laudat D'Orvillius. Huius usum mihi obtulit vir doc- 

tissimus C. Burneius, ̂  Huius libri lectiones omnino ut par 

erat omisimus, 

Bentl. Notulae quaedam ad marginem exemplaris Tur- 
nebiani adseriptae manu R, Bentleii in bibliotheca coll. S8. 

- 
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éere non potuimus quin enchiridii scholiorumque le- 
etiones centum fere locis a Gaisfordio discrepantes 
aut e libris eligendo aut coniectura divinando emen- 

daremus; qui loci ne lector incertus esset quid novi 
editoris, quid Gaisfordii esset aliorumque criticorum, 

in adnotatione critica hoc. modo a nobis indicati sunt 

ut exempli causa sic scriberemus: εἰς τόπον μαὰ- 

κρᾶς] ἐ. v. μακρὸν libb.Gaisf.*^ h. e; veterum libro- 
rum lectionem εἰς τόπον μακρὸν quae etiam^ Gaisfordi- 
ana est repudiantes, correximus scribendo εἰς τόπον 

c 

μακρᾶς, vel sie: «Ἑστία CcD, Ἱστία rell.Gaisf.* h. e. 
nos libros CeP seeuti '"Eoría scripsimus pro eo quod 
in reliquis libris et apud Gaisfordium est Ἱστία. 

Superest ut de scholiorum edendorum modo ae 
ratione pauca dicamus. In qua re Gaisfordius qui- 

dem hane viam ingressus est, ut cum duplex sit scho- 

liorum collectio, altera [A] librorum SM'Tu, altera [B] 
omnium fere librorum communis, posteriori D licet 

maximam partem nihil hac nisi prava Byzantinorum 

doctrina contineretur, amplissimos spatiosae chartae 

honores concederet, contra egregia prioris collectionis 

scholia tam minutis litteris quae vix optimorum ocu- 

lorum. acie dignosci possent expressa in tristes infimae 

paginae angustias relegaret. Sic illa velut in carcere 

inclusa detinentur, ex quo tamen saepissime hue illue 

Trin. Cant. adservatae. Harum descriptionem industriae de- 

beo P. P. Dobraei.'* 
»L. Hotchkis. Hephaestionis enchiridii ex mss. omnibus 

Anglicanis emendatum et commentario illustratum, nondum 

tamen typis exscriptum studio Leonardi Hotchkis.*'* 

»Tyrwhitt, Notulae quaedam manu Tyrwhitti ad margi- 

nem exemplaris ed. Pauw. penes cl. Burneium adscriptae,* 
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erumpunt ut ampliorem sive inter scholia B sive in- 
ter Longini prolegomena locum inveniant: velut e pag. 

1 posterioris Gaisfordianae editionis scholium quod 
scriptum extat ad βραχεῖα ἐστι, e pag. 3 schol. ad ἡ 

ἕν διπλοῦν, e pag. 4 alterum scholium ad ἐν τῇ ἕξῆς. 

e pag. 5 scholia ad γίνεται, e pag. 9 scholium alterum 

ad ἀμυσχρόν. Iam undecunque haec scholia ex diver- 
sis Gaisfordiani libri partibus conquirite! Nolite ta- 
men virum doctum negligentiae accusare, etenim tam 

larga est scholiorum ἃ copia, ut vel invito Gaisfordio 
ex marginis finibus quibus cireumseribere eam voluit 

egressa sit. Nos vero ne tantas lectori in scholiis 

conquirendis molestias pararemus, e tenebrieosis an- 

gustiis ea in claram lucem reduximus. ^ Absolutum 

enim ipsum enchiridium et de poemate libellum inter- 

iectis Longini prolegomenis coniuncta scholia Α et B, 

ad singula enchiridii capita quae iis illustrantur ita 

disposita suscipiunt, ut in unoque scholiorum capite 

priorem teneant locum ut par est prioris, posteriorem 

posterioris collectionis scholia. Nec ullus in hae re 

lector errabit, nam satis dilucide utraque capitis pars 
suam prae se fert inscriptionem: ZXOZIA 4. ZXO- 

ALIA B, singulis autem scholiis praepositi sunt numeri 
qui in ipso enchiridio ad ea quae illis scholiis expli- 

cantur verba repetuntur. 
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ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 

METRICI GRAECI. 1 



᾿Ηφαιστίων ᾿Δλεξανδρεὺς γραμματικὸς ἔγραψεν ἐγχειρί- 
δια περὶ μέτρων, καὶ μετρικὰ διάφορα, περὶ τῶν ἐν ποιή- 
μασι ταραχῶν, κωμικῶν ἀπορημάτων λύσεις, καὶ τῶν μέτρων 
τοὺς ποδισμούς. καὶ ἀλλὰ πλεῖστα. Suid. 

3 ^ —— 

Ἰστέον δὲ ὅτι πρῶτον ἐποίησε περὶ μέτρων μὴ βιβλία. 
,c ; anm BP E) 3 , * ,ὔ εἶϑ᾽ ὕστερον ἐπέτεμεν αὐτὰ εἰς ἕνδεκα" εἶτα πάλιν εἰς τρία" 

εἶτα πλέον εἰς ἕν τούτου τοῦ ἐγχειριδίου. Long. prol. $ 10. 
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EFXEIPIAION ΠΕΡῚ METPON. 
- 

A. ΠΕΡῚ ZTAAABQON. 

Κεφ. «. Περὶ ποσότητος συλλαβῶν. 

5 (1) Βραχεῖά ἐστι συλλαβὴ ἡ ἔχουσα βραχὺ φωνῆεν, 
ἢ βραχυνόμενον, μὴ ἐπὶ τέλους λέξεως. οὕτως ὡς 

ἡ εἶναι μεταξὺ τούτου τοῦ φωνήεντος καὶ τοῦ ἐν 
τῇ ἑξῆς συλλαβῇ σύμφωνα πλείονα ἑνὸς ἁπλοῦ, 
ἀλλ᾽ ἤτοι £v, ἢ μηδὲ ἕν 

10 (0) Maxod ἐστι συλλαβὴ: ἡ ἔχουσα μακρὸν φωνῆεν, 
ἢ μηκυνόμενον, ἢ μίαν τῶν καλουμένων διφϑόγ- 
yov, οὕτως ὡς ἑξῆς εἶναι σύμφωνον" ἤτοι τελικὸν 
αὐτῆς τῆς συλλαβῆς. ἢ τῆς ἑξῆς ἀρκτικόν, οἷον, 
ϑής, 909, παῖς, ναῦς" εἰ δὲ μή, οὐκ εἰσὶν ἄντικρυς C Me 

15 μακραί. ἀλλὰ κοιναί, ὡς ἑξῆς ῥηϑήσεται. : 
(3) Θέσει μακραὶ γένονται." ὅταν βραχέος ὄντος ἢ 
βραχυνομένου φωνήεντος σύμφωνα πέπτῃ μεταξὺ 
αὐτοῦ τε καὶ τοῦ τῆς ἑξῆς συλλαβῆς" -φωνήεντος 

τῷ 

6 τέλους ΡΟΝ scholl, τέλει ΕἸ 8. évóg ἁπλοῦ om.N 11 
τῶν καλουμένων διφϑόγγων CPMTu, διφϑόγγων καλουμένων 
N, τὴν καλουμένην δίφϑογγον Fl . 14 os, 9s] Oc des B 
Fl παῖς, ναῦς] καὶ ναῦς CPM, και t. ναῦς S, παὶς καὶ ναῦς 
TuM2, ναῦς παῖς FIB 16 ϑέσει CPSHBFI, ϑέσει δὲ Τα. 
18 αὐτοῦ τε καὶ τοῦ τῆς ἑξῆς συλλαβῆς HBFI, αὐτοῦ καὶ τοῦ 
ἐν τῇ ἑξῆς συλλαβῇ MTuS, τὰ --- φωνήεντα C 

1* 
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πλείονα évóg ἁπλοῦ, ἡ £v διπλοῦν." Γίνεται δὲ τοῦτο 

καὶ ἀεὶ ῥαδίως κατὰ πέντε τρόπους" ἤτοι γὰρ λήξει 
εἰς δύο σύμφωνα, οἷον 

Tígvvc , οὐδέ τι τεῖχος ἐπήρκεσε 
Κἀκεῖνος ἐν σάλεσί(σ)ι (πολλοῖς) ἥμενος μάκαρς ἀνήρ. (Ades. tp) 

xci Τιμοκρέοντος ἐκ τῶν ἐπιγραμμάτων, 4 

"Qu ξυμβουλεύειν χἔρς ἄπο, νοῦς δὲ πάρα. (9) 

καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς, 

"Ale ἐπάγη διπῇσιν, ἐωσμένος ἠέλιοιο ( (206) (sc) 

ἢ &v τῇ ἑξῆς ἐστι ταῦτα συλλαβῇ., οἷον 

Ἕκτωρ δ᾽ ἐν κλισίῃσιν 

ἔνϑα καὶ δεῖδ παρατηρεῖν μὴ τὸ μὲν. πρότερον ἄφω- 5 
vov li τὸ δὲ δεύτερον ὑγρόν, αἱ γὰρ τοιαῦται κοι-- 
ναί, ὡς ἑξῆς εἰρήσεται" ἢ λήγει μὲν εἰς ἕν, ἔχει δὲ 
καὶ τὴν ἑξῆς ἀρχομένην ἀπὸ ἑτέρου, οἷον &À- Aog: 
ἢ εἰς διπλοῦν λήγει, οἷον, &E: ἢ τὴν ἑξῆς ἔχει ἀπὸ 
διπλοῦ ἀρχομένην, οἷον ἕ-ξω. 

1 τὸ πλείονα ἑνὸς ἁπλοῦ διὰ τὰ διπλᾶ ἢ ϑέσει μακρά S, 
51 ἕν διπλοῦν om. CPSM 2 καὶ ἀεὶ “ῥᾳδίως om, MTu, κατὰ 
πέντε τρόπους ΜΤα, om. rell, κατὰ πέντε τρύπους καὶ del δᾳ- 
δίως Gaisf. λήξει CPSM, λήγει FI. Gaisf. 4 Τίρυνς οὐδέ τι 
TuHN, T. καὶ οὐδέ τι ΟΡΜ, T. καὶ οὐκέτι FIBM2. Émijoxsos] 
ἐπήρκες ΕῚΒ 5 κἀκεῖνος CTu, καὶ ᾽κεῖνος M, καὶ κεῖνος H 
ΒΕῚ, σάλεσι κείμενος γρ. ἥμενος M2, cf, Apoll. Dysc. ed. ,Bek- 
ker in Wolfii et Buttmanni mus. anti . Stud. i, 2, 333 «f διά- 
ÀA8*T0L ἀφαιροῦσι καὶ πλεονάξουσι" δορτὴ ὁρτή. "A καὶ 
᾿Δλχαμὰν α ἄκαρς ἐκεῖνός φησιν, et mox “Δωριεῖς, τῆνος. 
σπανίως διὰ τοῦ κ΄ καὶ κῆνος ἐν σάλεσιν πολλοῖς ἥμενος pir 
μάν. Pauw σάλεσσι. 6 Τιμοκρέ ovrog ἐλ τ. ἐπιγρ. CPSMTu, 
Τιμοκρέων ἐν τοῖς ἐπιγράμμασιν Fl — 7 χξρς M, χέρσ᾽ TuP, 
χερσίν σ᾽ C, σὲρς S, σέρς ἀπὸ v. HBFI, σερσ ἀποίνους N δὴ 

πάρα ΝΗΒΕῚ 9 ἐπάγη) Indre. P, ἐπάγει Fl..., ἐωσμένος Μ' 
Tu, ἕἑωσμενως C, ἕως ὠξνος Fl, ἕως μένος Gaisf. 10 ταῦτα 
om, ΕἾΤ ἃ 11 3 ἐν χλισίησιν om. Gaisf. 15 o χομένην 
ἀπὸ Erie — διπλοῦν λήγει ἀπὸ συμφώνου ἀρχομένην ἕτέ- 
ρου 



Cap. 1. ΠΕΡῚ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΣΥΛΛΑΒΩ͂Ν, 5 

(u) Κοινὴ γένεται συλλαβὴ κατὰ τρόπους Tgeig!* 
ἤτοι ὅταν μακρῷ φωνήεντι, ἢ μηκυνομένῳ. 5 δι- ὁ 
φϑόγγῳ ἐπιφέρηται φωνῆεν, οἷον 

"ἄνδρα μοι ἔννεπε μοῦσα (πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ) 
ὅ πλάγχϑη, ἐπεὶ Τροίης (ἱερὸν πτολίεϑρον ἔπερσε.) dw. € 

(καὶ) 
τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς (ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει.) 12 (4109) 

Ῥᾷον uiv! οὖν γένεται ἡ τοιαύτη κοινή, εἴγε ἡ συλ- ο 
λαβὴ εἰς μέρος λόγου εἴη πεπερατωμένη. ὡς ἐν τοῖς 1 e. 

10 προχειμένοις παραδείγμασι: σπανιώτερον δὲ ἐπὶ ué- 
σης λέξεως. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅμως εὑρίσκεται. καὶ μά- 
λιστα ἐν τοῖς ἄλλοις μέτροις" ἐν μὲν ἰαμβικῷ, AUC. τ 
σχύλος ἐν Νιόβῃ (154) 

οἶστρος τοιαύτας 4 παρϑένους λοχεύεται E.3 C. 

15]xaL Σοφοκλῆς 8 

οὐ ἂν τοιᾳύτην γλῶσσαν (ve. C 

«i μὴν καὶ ᾿Δἀριστοφάνης 
εἴπερ ποιήσω 

ἐν δὲ ἰωνικῷ τῷ ἀπὸ μείζονος. Σωτάδου ἐξ ᾿4δώ- 
90 νιδὸς τόδε. 

τίνα τῶν παλαιῶν ἱστοριῶν ϑέλετ᾽ ἐσακοῦσαι. 

ἐν δὲ ἀντισπαστικῷ ᾿άἀνακρέοντος, , V) 
er -- 

ῃ Xov νῦν ἐπὶ “ηϑαίου 16. 

2 ἢ μηκυνομένῳ CPM, ἢ διχρόνῳ μηκυνομένῳ FlTu 4 
Loca uncinis inclusa ignorant codices quidam" Gaisf. 8 
κοινὴ CPMTu, κοινὴ συλλαβὴ ΕἸ. 9 λόγου εἴη] λ. ἦ CPSM 
12 ἐν τοῖς ἄλλοις μέτροις] ἐν τοῖς τριμέτροις σ 14 ἴστρος 
τοιαῦτας παρϑένους CPSM, ἶστρος τοιαύτας παρϑένου Prisc. 
1, 562 P., οἶστρος τοιαύτης ̓ παρϑένου MTuFl. 15 καὶ Xo- 
φοκλῆς — 18 “εἴπερ ποιήσω CcP, om. rell. 19 τῷ om, MTu, 
τὸ S 20 τόδε om, M. 23 ἡ xov Bergk, 7/x0v CPS, xov 
MTu, οἴκου NHBFI, 

Qe eA RAE vele oa ὦ Unc Ka orn, x 

wA Acl. ὁ. kei co Mn e να O«* ! fe... 

QA. Cw eate ρα, e eS n e VrfS poig 
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ovTws (C) 
(S)à» δὲ roig ἔπεσι σπανιώτερον, ὥστε τὸ τοῦ AQys- 

5 

10 

E a 
εἶτα 

λάου ὄνομα Σοφοκλῆς ἐν ταῖς ἐλεγείαις οὐκ ᾧετο 
ἐγχωρεῖν οὔτε εἰς ἔπος οὔτε εἰς ἐλεγείαν. Φησὶ γοῦν. 

᾿Δρχέλεως" ἦν γὰρ σύμμετρον ὧδε λέγειν.) 

Καὶ Παρϑένιος δὲ ἐπικήδειον εἰς ᾽'Δρχελαΐδα γρά- 
φῶν ἐλεγειακὸν τὸν τελευταῖον μόνον στίχον ἀντὶ 
ἐλεγείου ἰαμβικὸν ἐποίησεν, ἐν à τὸ ὄνομα ἐρεῖν 
ἔμελλεν, 

᾿Δμυσχρὸν οὔνομ᾽ ἔσσετ᾽ ᾿Δρχελαΐδος 11. G) 

Ζιὰ τοῦτο καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ συστέλλομεν τὴν 

Πηνελέοιο 18 ἄνακτος. (5 489) 

Ῥίνϑων μὲν γὰρ καὶ ἐν ἰάμβῳ ἐπισημασίας ἠξίωσε 

τὸ τοιοῦτον ἐν γὰρ Ὀρέστῃ δράματί φησιν, Cio) 

"Se σὲ Διόνυσος αὐτὸς ἐξώλη ϑείη" 

CO Ed dyainit τὸ μέτρον, οὐδέν μοι μέλει. 

ὌΝ E Εὐριπίδης ἐν Ἑκάβῃ 

πάϑη ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι foc. 

(Ὡ Ὅμως μέντοι καὶ ἐν ἔπεσιν εὑρίσκεται, ὡς παρὰ 

20 

Θεοχρίτῳ (χα (3) 
ς En , , c - » - 

υψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν &eiÓe τοιαῦτα 

καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ 

1 ὥστε Ῥ. . οὕτως ὥστε SM, οὕτως ὡς rell. 2 ὄνομα om. 
HBFl 3 οὔτ᾽ εἰς ἔπος οὔτ᾽ ᾿ἐλεγείαν Tu. γοῦν ὁ Σοφοκλῆς 
MTu 4 γὰρ τὸ σύμμετρον σ 5 γράφων] γράφει HBFI. 
7 ἐρεῖν ἔμελεν P, εὑρεῖν ἔμελλεν N , 10 συστέλλομεν τὴν] 
συστέλλεται τὴν μὲν Ν 1 Πηνελάοιο MiTu 14 ὡς σὲ] 
ὅσε PS, ὅτε schol. S, o Tu, ὅδε FI Διώνυσος C, Διονύσιος 
schol. S δ είης ΕἸ 15 ἹἹππώναντος κτλ. Choerobosc. in 
"TTheod. 553, Herod. ap. Valekenaer, ad Phoen. 1508. L9" Ἱπ- 
πώναπτος OcP, ei'9 "Im. TuM(?), εἶ δ᾽ Tm. Fl ov μοι 'T'uFl 
μέλλοι vel μέλλει Fl 0.18 παρὰ Θεοκρέτῳ καὶ φησὶ libb. non- 
nulli 20 ὁρῶν γὰρ ἄειδε C 21 καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ — λέγε- 
σϑαι om N 

19 
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οἶδ᾽ ἀρετὴν οἷός ἐσσι, τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσϑαι (IN 215). 

καὶ παρ᾽ Miei ἐν ἐλεγείαις ( 98) 

οὐδέ ví τοι πρὸς ϑυμόν, ὅμως ys uiv ὡς ἀδοιάστως. 

Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν τοιούτων 
σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι, (Π 235) 

καὶ 
ἔδμεναι οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν, (x 243) 

ἴσως διὰ τὸ φαντασίαν τινὰ παρέχειν τοῦ ἀπηρτί- 
σϑαι τὴν λέξιν ἐν τῷ χαμαί, ὡς μία ἡ χαμαὶ ἀκούε-- 
ται" τῇ μέντοι γε vi διρϑόγγῳ ἐὰν παρακολουϑήσῃ 

τὸ τοιοῦτον, τελείως τραχὺς ὁ στίχος γίνεται. οἷον 

Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο 15 (Η 47). (A200, 0244) 

(2 “:εύτερος δέ ἐστι τρόπος Ὁ. ὅταν βραχεῖ ἢ βρα- 
χυνομένῳ φωνήεντι ἐπιφέφηται ἐν τῇ ἑξῆς συλλαβῇ 
σύμφωνα δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἄφωνόν ἐστι, τὸ 
δὲ δεύτερον ὑγρόν" οἷον, ὅπλον, ἄκρον, 

Πάτροκλέ μοι δειλῇ (T 281) 

ὅταν δὲ τὸ προηγούμενον ἡμίφωνον:" ἧ. οὐκέτι 
κοινή ἔστιν ἡ προκειμένη, ἀλλὰ τελέως μακρά. 
Προτάσσεται δὲ ἡμίφωνον ὑγροῦ, τὸ μὲν μ τοῦ ν, 
οἷον ἀωανός" τὸ δὲ σ τοῦ u, oiov, ἑσμός᾽ xcl τὸ G 
τοῦ λ κατὰ πάϑος, ὡς ἐν τῷ μάσλης᾽ καὶ σπανίως 
τοῦ v, ὡς ἐν τῷ Πάσνης καὶ Μάσνης. ἃ δὴ ὀνό- 

8 ἀδοιάστως] ἀδιάστως ΒΕῚ 6.7 - aie ἔδμεναι Tu 
καὶ ἔδμεναι --- ὡς μία ἡ χαμαὶ om. Ν es] ἴσϑι C ἀπ- 
ηρτέσϑαι) ἀπαρτίσϑαι C, cv p a BEL 9 λέξειν ὡς iv 
τῷ χαμαὶ C, ὡς μία ἡ χαμαὶ om, 10 μέντοι γε 9:99. Tu, 
μέντοι vL διφϑ. ΕἸ 12 Ἕκτωρ c. 13 4Δεύτερός ἐστι MTu 16 
ὑγρόν] ἀμετάβολον ΒΤ2 18 δὲ προηγούμενον MTu 19 τε- 
λέως} τελείως M. 21 τὸ δὲ c τοῦ μ om. CP οἷον ἕσμός om. 
Ρ, ὡς ἐν τῷ ἑσμός Μ καὶ τὸ σ] τὸδὲσ P 22 μάσλης CPM, 
ἀμάσλης TuFl 23 Πάσνης καὶ Μάσνης C, Παάνσης x. M. 
P, Πάσνης x. "Aevnge Tu, M«cvgc HBFI 
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ματα παρὰ Ξάνϑῳ εἰσὶν ἐν τοῖς “υδιακοῖς. Ἤδη 
μέντοι ἡ διὰ τοῦ μν σύνταξις ἐποίησέ που καὶ βρα- 
χεῖαν, ὡς παρὰ Κρατίνῳ ἐν Πανόπταις. (99) 

᾿Δλλοτριογνώμοις, ἐπιλήσμοσι. μνημονικοῖσι --- 

5 καὶ παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ ἐν Μεγαρίδι, (91) 

εὔυμνος 22 καὶ μουσικὰν ἔχουσα πᾶσαν φιλόλυρος 

[Ἠχή.} 
px καὶ παρὰ Καλλιμάχῳ 

M c. τὼς uiv ὃ ἹΜνησάρχειος ἔφη ξένος (ὧδε συναινῶ) 

10 Ἐὰν μέντοι ἐν τῇ προτέρᾳ συλλαβῇ τελικὸν ἡ τὸ 
ἄφωνον ?3, τῆς δὲ δευτέρας ἀρκτικὸν τὸ ὑγρόν, οὐκ- 
ἕτι γίνεται κοινὴ συλλαβὴ ἀλλ᾽ ἄντικρυς μακρά. 
ὡς παρὰ ᾿Δλκαίῳ (95) | 

, » ἔκ μ᾽ ἔλασας 3: ἀλγέων, 

v €. τῷ (καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ) 
qis a n ἐκ δ᾽ ἀσαμίνϑου βάντες (o 90). 

Φησὶ δὲ ὁ Ἡλιόδωρος Ὁ τὸ κ ἐπιφερόμενον ἀφώνῳ 
ἧττον τῶν ἄλλων ὑγρῶν κοινὰς ποιεῖν ἐν τοῖς ἔπεσι 

«τὰ 5» «.συλλαβάς. Διὰ τοῦτο καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσι 
20 z'eztotixe , C59) 

σκῆψιν μὲν Χείρωνες ἐλήλυμεν, ὡς ὑποϑήκας 35 

aie ἀντὶ τοῦ ἐληλύϑαμεν, ὅπερ ἐξηλέγξαμεν ψεῦδος" 
ὄν: πρὸς γὰρ τῷ μυρίαν εἶναι τὴν χρῆσιν παρὰ 

1 μυδικοῖς C 4 ἀλλοτριογνώμης ἐπιλήσμοσιν HBFI 
6 ἄυμνος P ἔχουσα CHBFl φιλόληρος ΗΒΕῚ, φιλόχορος D 
9 ὧδε συναινῶ add. Prisc. p. 542. 551. 572, om. libb. Heph. 
10 Ἐὰν) κἂν Τὰ 11 ἀρχτικὸν CPSM, ἀρχικὸν TuFl 14 
ἔχ u ̓ἔλασας] ἔκμελ᾽ ἄσας P, ἔκ μὲ λάσας "Bentl. Gaisf. 15 xai 
παρ᾽ Ὁμήρῳ om. libb. 17 τὸ μὲν ἐπιφερόμενον P ἀφώνῳ 
CPMTu, ἄλλῳ ΝΗΒΕῚ 18 ὑγρῶν] ὑγρὸν. ΒΕῚ 19 συλλα- 
βὰς μᾶλλον δὲ μακράς C, marg. P 21 μὲν ὦ ̓Ζείρωνες CP, 
μὲν Χείρωνι N ἐλήλυϑμεν Fl 82 ἀντὶ, τοῦ ἐλήλυϑμεν P 
23 γὰρ τὸ μυρίαν PS 

18 

14 

T 6 
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» 2 , " 2 4.» E 
τοῖς ἄλλοις, ἐδείξαμεν ἔτι καὶ παρ᾽ αὐτῷ τῷ Kga- 
τίνῳ πολλάκις οὔσαν, ὡς ἐν Κλεοβουλίναις, (81) 

ἔστιν ἄκμων “ὃ καὶ σφῦρα νεανίᾳ εὔτριχι πώλφ. 

καὶ ἐν Πανόπταις. (1 55) 

κρανία δισσὰ φορεῖν, ὀρθαλμοὶ δ᾽ οὐκ ἀριϑματοί. 

καὶ ἐν Ὥραις, C26) 

οὐδὲ πρὸς εἶδος ἄρ᾽ qv οὐδὲν προσιδόντι τεκμαρτόν. 

"Ἄλλως τε καὶ τὸ ἐλήλυμεν ἐδείξαμεν καὶ ἐν ἄλλοις ττ 
μέτροις συνήϑως αὐτοῖς λεγόμενον, ὡς παρ᾽ Ayo 
ἐν Κύκνῳ. (24) 

Κύκνου δὲ πρῶτα πρὸς δόμους ἐλήλυμεν. 

παρ᾽ ᾧ καὶ τὸ δεύτερόν ἐστιν ἀκολούϑως πρόσωπον, (53) 

τοιοῦδε φωτὸς πρὸς δόμους ἐλήλυτε. 

(0) Τρίτος δέ ἐστι τρόπος. ὅταν βραχεῖα συλλαβὴ 
τελικὴ λέξεως ἢ. μὴ ἐπιφερομένων τῶν τῆς ϑέσει 
μακρᾶς ποιητικῶν συμφώνων, ἀλλ᾽ ἤτοι évóg, 1] 
μηδενός" ὡς ἐν τῷ 

of δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον (5 421) 

ἢ eC. 
ἜΦΥΝ - , , ' , , W 16 206539 αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε ϑρόος ze (M 144)] 1854 : 

xci] 
Νέστορα δ᾽ ovx ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης (X 1) 

3 σφύρα Fl πώλῳ] πόλῳ C, πώπῳ HBFl 4 καὶ πάλιν 
ἐν Πανόπτ. Tu — 5 χράνεια δισσάφορα — ἀριϑμητοί Fl — 6 
καὶ πάλιν ἐν ὥραις Tu 1 οὐδὲ πρὸς εἶδος κτλ.) εἶδος ov- 
δὲν ἄρ᾽ ἣν οὐδὲν πρ. Cc(?), ἄρ ovv οὐδέν τι (τοι B?) προςιδόν- 
τες τ. ΗἨΒΕῚ 8 ἐλήλυμεν] ἐλήλυϑμεν Fl καὶ omFl 9 
αὐτοῖς λεγόμενον om. C 11 δόμον ἐλήλυϑμεν Fl 18 ἐλή- 
lvrs] ἐλήλυϑε Fl 14 τρόπος κοινῆς συλλαβῆς MTu 15 λέ- 
ξεως] λέξις ἨΒΕῚ τῆς ϑέσει μακρᾶς cf. schol. S] τῆς ϑέσεως 
μαχρᾶς M2TuGaisf., τῆς μακρᾶς CPS 16 ποιητικῶν om. Η 
ΒΕῚ 19 ἢ αὐτὰρ ἐπεὶ] ἢ om. MTu — 20 ϑρόος τε MTu, om. 
rell. 
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ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα xol ἀνήροτα πάντα φύονται (c 109) 
καὶ μὲν οἱ “ύκιοι τέμενος τάμον (Ζ 194) 

ἐνταῦϑα καὶ εἰς μέρος λόγου ἡ κοινὴ ἔληξε, καὶ εἰς 
τὴν τοῦ ποδὸς τελευταίαν ἔληξεν. αἵ γὰρ ἄλλαι 18 
κοιναί, ἃς εἶπον, ἀρκτικαὶ ποδῶν ἦσαν: αὕτη δὲ 

ς 
καὶ τοῦ ποδὸς καὶ τῆς λέξεως ληκτική, λέγω δὲ ἡ 

nes 

Κεφ. B. Περὶ συνεκφωνήσεως. 

(ÜXwvexgoqoíg! ἐστιν, ὁπόταν δύο συλλαβαὶ 
σύμφωνον μὴ ἔχουσαι μεταξὺ ἀλλήλων ἀντὶ μιᾶς 
παραληφϑῶσι. 

(2) Τρόποι δὲ εἰσι τῆς συνεκφωνήσεως οἵδε᾽ 19 
ἢ γὰρ δύο μακραὶ εἰς μίαν μακρὰν παραλαμβάνον-- 
ται, ὡς τὸ 

ἢ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις (Ε 849) 

καὶ πάλιν 
βουκόλ᾽ ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας (v 327) 

ἢ βραχεῖα καὶ μακρὰ εἰς μίαν μακρὰν 
ἐπειδὴ δ᾽ εἰς νῆάς τε Ἑλλήσποντον ἵκοντοί o? | 

καὶ πάλιν 
πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον (α 183) 

"3 δύο βραχεῖαι εἰς μίαν μακρὰν 20 

8 καὶ εἰς τὴν τοῦ ποδὸς] εἰς τὴν om. CPSM . 4 τελευ- 
ταίαν ἔληξεν ΟΜ, τελευταία ἔληξεν, τελευτὴν ἔληξεν Tu, ξλη- 
ξεν om. FlGaisf. 5 ἀρχτικαὶ ποδὸς CPSMTu, cox. ποδῶν 
Fl 6 καὶ τῆς λέξεως om. CPSM1 ληκτικὴ] ἀρκτικὴν λέγω 
δὲ ἡ μὲν om, MiTu, καὶ μὲν CcPS 12 — pag. 11, 1 sicut de- 
dimus, in TuM leguntur. HNBFI haec habent: Τρόποι --- o£ós* 
ἢ γὰρ μακραὶ εἰς μίαν μακρὰν παραλαμβάνονταιε οἷον ἢ οὐχ 
ἅλις ὅτι γυναῖκας ἀναάλκιδας ὑπεροπεύευις (καὶ βουκόλ᾽ ἐπεὶ 
οὔτε κακῳ om. N) ἢ βραχεῖα καὶ μακρὰ εἰς μίαν μακράν. νέα 
μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνὶ πόντῳ. πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόν- 
τον. 22 — pag. 11, 1 om CP 
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Cap. 2. EPI ΣΥΝΕΚΦΩΝΗΣΈΕΩΣ. 

— νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνὶ πόντῳ (ι 283) E WE. 
(2) δύο βραχεῖαι εἰς μίαν βραχεῖαν: ὅπερ ἐν τοῖς ἄλ-- 

λοις εὑρίσκεται μέτροις, ὡς παρὰ Σωτάδῃ ἐν τῇ 
Ἰλιάδι." 

5 σείων μελίην Πηλιάδα δεξιὸν κατ᾽ ὦμον. 

ἐν δὲ τοῖς ἔπεσι σπανίως" ὥσπερ Κριτίας ἐν τῇ εἰς 

᾿Αλκιβιάδην ἐλεγείᾳ οὐκ ᾧετο ἐγχωρεῖν τοῦ AAxi- 
βιάδου τὸ ὄνομα, φησὶ γὰρ (“53 (5) 

καὶ νῦν Κλεινίου viov ᾿4ϑηναῖον στεφανώσω. 
10 ᾿Αλκιβιάδην νέοισιν ὑμνήσας τρόποις, 

οὐ γάρ πως ἦν τοὔνομ᾽ ἐφαρμόξειν ἐλεγείῳ, 
νῦν δ᾽ ἐν ἰαμβείῳ κείσεται οὐκ ἀμέτρως. 

c 

Ἔστι μέντοι καὶ ἐν ἔπει. ὡς παρὰ Κορίννῃ ἐν τῷ 
πέμπτῳ . (9) 

16 ἢ διανεκῶς εὕδεις, οὐ μὰν πάρος ἦσϑα Κόριννα. à -7s« 

καὶ παρὰ Πραξίλλῃ ἐν διϑυράμβοις ἐν ὠδῇ ἐπιγρα- 
φομένῃ ᾿Δ4χιλλεύς. ()} 

᾿Αλλὰ τεὸν οὔ ποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑον, 

4) τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα, | 22 

20 χ᾽ ἑχατόγχειρον καλέσασ᾽ (4 402) Us Ko 

καὶ 
ϑῖν᾽ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς (4 350$ Μ6 82 23!) ὦ 

οὐ μᾶλλον συνεκφώνησιν ἔχει ἢ συναλοιφήν ἔστι 
δ᾽ ὅπου καὶ βραχεῖα καὶ κοινὴ ἀντὶ βραχείας πα- 

25 ραλαμβάνονται. ὡς ἐν τῷ 

3 ἐν τῇ Ἰλιάδι om ΗΒΕῚ 6 εἰς ᾿Δλκιβιάδην] πρὸς 4. Fl 
ἵ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου τὸ ὄνομα CPMTu, τὸ τοῦ ᾿4λκ. ὄνομα Fl 
9 49nvaiov PB, ᾿Αϑηναίου SM 13 ἐν ἔπει] ἐν ἔπεσιν P, 
ἔπει ΕῚ 15 διανεχῶς] διαννιεχῶς C εὕδεις] εὔδης PM 
24 ὅπου καὶ βραχεῖα] ὅπου βραχεῖα M κοινὴ CPSMTu, μα- 
κρὰ FlGaisf. παραλαμβάνονται CPS, παραλαμβάνεται ἘῚ 
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Δενδρέῳ ἐφεξόμενοι ὄπα, λειριόεσσαν ἱεῖσι (I' 152) 
καὶ 

χρύσεῳ ἀνὰ σκήπτρῳ. (4 15, 37} 

B.. IIEPI IIOAQSN. 

δ Κεφ. γ΄. Περὶ ποδῶν. 

() Ἐκ τῶν συλλαβῶν: εἰσὶν οἱ πόδες" ὧν δισύλλα-- 
βοι μὲν τέσσαρες, 

L1€ uu. δίχρονος uiv sig, ἐκ δύο βραχειῶν, ὁ πυρρί- 98 
LL ps A ὍΣΣ χίος - »? 
Zee... 10 τρίχρονοι δὲ δύο, ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας. ὃ 
ων ren) , τροζανος ^ NS. 

ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς. ὁ ἴαμβος -—* 
τετράχρονος δὲ sig, ἐκ δύο μακρῶν, ὁ σπον- 

δεῖος —— 

(315 Τρισύλλαβοι δὲ οἱ τούτων διπλασίονες. ὕκτω" 
τρέχρονος εἷς, ἐκ τριῶν βραχειῶν, ὃ τριβραχύς. 

ὁ καὶ χορεῖος “Ὁ 
τετράχρονοι δὲ τρεῖς, ἐκ μαχρᾶς καὶ δύο βρα- 

χειῶν, 0 δάκτυλος -- 
20 ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας, ὃ 

ἀμφίβραχυς «- -? 
ἐκ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς, ὁ ἀνάπαι- 

στος “- - 
πεντάχρονοι δέ, οἵ ἴσοι τούτοις. τρεῖς" 

ἐκ βραχείας καὶ δύο μακρῶν, ὃ βακ- 
χεῖος « - -- 

ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς, ὃ 
ἀμφέμακρος. ἢ κρητικός --«-- ᾿ 

τῷ Qt 
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ἐκ δύο μακρῶν καὶ βραχείας, ὃ παλιμ-- 
Bexysiog ----« 

ἑξάχρονος δὲ εἷς, ἐκ τριῶν μακρῶν, ὁ μολοτ-- 
S66. re 

Pra ρασύλλαβοι δέ οἵ τούτων διπλασίονες éx- 

10 

15 

20 

25 

καίδεκα" ὧν 
τετράχρονος εἷς, ἐκ τεσσάρων βραχειῶν, ὃ προ-- 3: 

κελευσματικός “ὦ 5 
πεντάχρονοι δὲ τέσσκχρερα : 

ἐκ μακρᾶς καὶ τριῶν βραχειῶν, ὁ παιὼν 
πρῶτος -«-« 

ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ δύο βρα- 
χειῶν, ὃ παιὼν δεύτερος « - ««- 

ἐκ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς καὶ βρα- 
χείας, ὁ παιὼν τρίτος --—- 

ἕἐκ τριῶν βραχειῶν καὶ μακχρᾶς, ὁ παιὼν 
τέταρτος v» o 

ἑξάχρονοι δὲ ξξ 8 
ἐκ δύο βραχειῶν καὶ δύο μακρῶν, ὁ 9 

Ἰωνικὸς ἀπ᾽ ἐλάττονος - -- - 

ἐκ. βραχείας καὶ δύο μακρῶν καὶ βρα- 
χείας, ὃ ἀντίσπαστος -——- 

ἐκ δύο μακρῶν καὶ δύο βραχειῶν, ὃ Ἰω- 
νικὸς ἀπὸ μείξονος ——-- 

ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας, καὶ μακρᾶς καὶ 
βραχείας, τροχαϊκὴ ταυτοποδίέα, ἢ δι- 
τρόχαιος —-—v 

ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ 
μακρᾶς, ἰαμβικὴ ταυτοποδία, ἢ διίαμ-- 

Bes m 
ἐκ μακρᾶς καὶ δύο βραχειῶν καὶ μα- 

κρᾶς, ὃ χορίαμβος - - - — 

ma. C. 
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ἑπτάχρονοι δὲ τέσσαρες" 
ἐκ βραχείας καὶ τριῶν μακρῶν, Ó ἐπίέ- 

τρίτος πρῶτος «- ---- 

ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ δύο μακρῶν, 
5 ὁ ἐπίτριτος δεύτερος, ἢ καὶ τροχαϊκὴ 

: ἑπτάσημος. ὁ καὶ Καρικός —-—— 
ἐκ δύο μακρῶν καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς, 

ὁ ἐπίτριτος τρίτος. ἢ ἰαμβικὴ ἕπτά- 
σημος. ὁ καὶ Ῥόδιος ——-—- 

10 ἐκ τριῶν μακρῶν καὶ βραχείας, ὁ ἐπέ- 
τριτος τέταρτος. ἢ ἀντισπαστικὴ ἕπτά- 

x: σημος, ὁ καὶ μονογενής ———- ? 
,€«s»€ ὀχτάχρονος δέ. ἐκ τεσσάρων μακρῶν, σπον-- 

| δειακὴ να νονοϑία ἢ δισπόνδειος - - - - 19, 

15 I. ΠΕΡῚ METP&N. 

Keg. δ΄. Περὶ ἀποϑέσεως μέτρων. 

() τ᾿“κατάληκτα καλεῖται μέτρα, ὅσα τὸν τελευταῖον 
Et πόδα ὁλόκληρον ἔχει" οἷον, ὡς ἐπὶ δακτυλικοῦ, 

Μῶσ᾽ ἄγε Καλλιόπα ϑύγατερ Διός. (βίον QS) 

20 (2) Καταληχτιχὰ δέ, ὅσα μεμειωμένον ἔχει τὸν τε-- 
λευταῖον πόδα: οἷον ἐπὶ μὲν ἰαμβικοῦ, 

Χαίροισα νύμφα, χαιρέτω δ᾽ ὁ γαμβρός. ( *« .,63). 

ἐνταῦϑα γὰρ ἡ βρος τελευταία συλλαβὴ ἀντὶ τοῦ 
ὅλου ποδὸς p κεῖται. ᾿Εὰν δὲ τρισύλλαβος 

18 οἷον ὡς] οἷον ὡς καὶ Ο, οἷον Ν 21 ἐπὶ μὲν ἰαμβικοῦ 
C, cf. ἐὰν δὲ τρισύλλαβος 1, μὲν om, rell. Gaisf. 22 Xaí- 
ροισα νύμφα Χαέροις ἀνύμφα libb. 23 ἐνταῦϑα γὰρ Tu, 
γὰρ om. rell. ἀντὶ τοῦ ὅλου PS, τοῦ om, rell. Gaisf. 
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ἢ ὃ ποὺς ὁ τὸ μέτρον συνιστάς, δύναται καὶ παρὰ 
δύο συλλαβὰς εἶναι τὸ xavaAqxvuxóv: οἷον ἐπὶ δα- 
χτυλικοῦ, 

Ἔν δὲ Βατουσιάδης. C Aet to Js: 

5 ἐνταῦϑα γὰρ ἡ δὴης συλλαβὴ ἀντὶ τρισυλλάβου xci— 
ται δακχτυλικοῦ. Ἐπὶ δὲ τῶν τοιούτων τὸ μὲν παρὰ C 1 € 
συλλαβὴν καλεῖται καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον" τὸ 
δὲ παρὰ δύο συλλαβὰς καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. 
(3) Βραχυκατάληκτα δὲ καλεῖται, ὅσα ἀπὸ διποδίας 

10 ἐπὶ τέλους ὅλῳ ποδὶ μεμείωται, οἷον ἐπὶ ἰαμβικοῦ, 

"Ay! αὖτ᾽ ἐς οἶκον τὸν Κλεησίππω. ({". δι". odas p Ὁ) 

ἐνταῦϑα γὰρ ὁ σιππω "e ἀντὶ ὅλης ἱαμβικῆς 
κεῖται διποδέας. 

(4) Ὑπερκατάληκτα δέ, ὅσα πρὸς τῷ τελείῳ προσέ- 
15 λαβὲ μέρος ποδός" οἷον ἐπὶ ἰαμβικοῦ, A 

Elu' ὥστ᾽ ἀπ᾿ ὑσσάκω λυϑεῖσα". (f^ ἐγ. oo. 46) cre πὺς 

τοῦτο μὲν οὖν συλλαβῃ πλείονι περιττεύει. Zvi- ss [ 2 « 
vera. uiv ovv xci δισυλλάβῳ περιττεύειν. ὁπόταν 

ἐκάτερος τῶν ἕν τῇ συξυγίᾳ ποδῶν τρισύλλαβος UE 
20 otov ἐπὶ ἀναπαιστικοῦ, 

ἀδ᾽ "Aoreuig, ὦ κόραι, (Τείω. i) 

τοῦτο γὰρ πρὸς τῇ ὁλοκλήρῳ συξυγίᾳ δισύλλαβον 

(εις ἔσχε τὸν τελευταῖον, ὅπερ ἀναπαίστου μιᾷ ἐνδεῖ  }“«. 
συλλαβῇ. Καλοῦνται δὲ ταῦτα πάντα ἀποϑέσεις. 

o κεῖται δακχτυλικοῦ] x. δακτύλου Tu, δακχτυλικοῦ om. C 
8 συλλαβὰς καταληχτικὸν). c. καλεῖται x. Tu 11 "Ay" ev] 
ἄγατ᾽ Ce 12 ποὺς ἀντὶ ὅλης] ποὺς om Tu — 16 Εἶμ’ or. 

᾿ ἀπ᾽ ὑσσάκω Bentl] εἶμ᾽ ὦ ταπυσσάχωλυϑεῖσα PS, elu ω τὰ 
i πύσσα κωλυϑεῖσα "Ce, siu. ὦ ἀπυσσάλω 1. M, εἶμ᾽ QGT ἀπὸ 

πυσσάλω λυεῖσα ΕἸ 11 συλλαβῇ πλείονι CPSMTu, πλείονι 
cviieQiFlGaisf. 18 μὲν οὖν καὶ] δ᾽ οὖν καὶ FIM2, καὶ om. 
CPSM 21 κόραι C, κόρα SBFI 
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(S)I«vrós μέτρου ἀδιάφορός ἐστιν ἡ τελευταία 
συλλαβή; ὥστε δυνασϑαι εἶναι αὐτὴν καὶ βραχεῖαν 
καὶ μακράν " οἷον 

Ἄλλοι μέν δὰ ϑεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 
εὗδον παννύχιοι" Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος (B 1) 

ἐν μὲν γὰρ τῷ προτέρῳ μακρά ἐστιν ἡ τελευταία 
συλλαβή. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ βραχεῖα. 
(6) Πᾶν μέτρον el τελείαν περατοῦται λέξιν, ὅϑεν 
eme? ἐστι τὰ τοιαῦτα Σιμωνίδου ἐκ τῶν ἐπι-- 29 
Venuiirinn, (30 

ἢ μέγ᾽ ᾿4ϑηναίοισι φόως γένεϑ᾽. ἡνίκ᾽ Agiaro- 
γείτων Ἵππαρχον κτεῖνε, καὶ ἁρμόδιος. 

καὶ πάλιν Νικομάχου τοῦ τὴν περὶ ξωγράφων ἐλε- 
γείαν πεποιηκότος, ( ^ & "^ | 316) 

οὗτος δή σοι ὁ κλεινὸς ἀν᾽ Ἑλλάδα πᾶσαν ᾿Ζ4πολλό- 

δωρος᾽ γινώσκεις τοὔνομα τοῦτο κλύων. 

ταῦτα μὲν οὖν ἐγένετο διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων ἀνάγ- 
xquv' ov γὰρ ἐνεχώρει. Ἔνια δὲ καὶ παίζουσιν ot 
κωμικοί. ὡς Εὔπολις Βάπταις, C3) 

ἀλλ᾽ οὐχὶ δυνατόν ἐστιν" οὐ γὰρ ἀλλὰ προ- 
βούλευμα βαστάζουσι τῆς πόλεως μέγα. 

9 ἐπίληπτα] ἐπίψογα marg. P 11 φόως SMTu, om. € 
HBFI 13 τὴν περὶ ξωγράφων CeM, περὶ ξ, τὴν Τα, τὴν om. 
HBFI 16 γινώσκεις] γινώσκειν ΕῚ 18 Ἔνια] Ἔνιοι ΒΕῚ 
19 Βάπταις PS, ἐν B. rell. 20 ov γὰρ ἀλλὰ Bentl., οὐ γὰρ 
ἄλλο libb., ἄλλο τι Hermann. 
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ΠΕΡῚ ΤΩΝ ENNEA ΤῸΝ ΜΟΝΟΕΒΙΔΩΝ 61} 
ΟΜΟΙΟΒΙΔΩΝ METP€N. 

Κεφ. &. Περὶ ἰαμβικοῦ. 

(0 Τὸ ἐαμβικὸν! δέχεται κατὰ μὲν τὰς περιττὰς 
χώρας, τοῦτ᾽ ἔστι πρώτην τρίτην πέμπτην. ἴαμβον, 
τρίβραχυν, σπονδεῖον, δάκτυλον; ἀνάπαιστον: κατὰ 
δὲ τὰς ἀρτίους, τοῦτ᾽ ἔστι δευτέραν τετάρτην ἕχτην, 
ἴαμβον. τρίβραχυν. καὶ ἀνάπαιστον- τοῦτον δὲ 
παρὰ μὲν τοῖς κωμικοῖς συνεχῶς. παρὰ δὲ τοῖς 
ἰαμβοποιοῖς καὶ τραγικοῖς σπανιώτερον. Ὅτε μὲν 
οὖν ἀκατάληκτόν ἐστιν. ἐπὶ τῆς τελευταίας τὸν 
ἴαμβον δέχεται μόνον, ἢ τὸν πυρρίχιον διὰ τὴν 
ἀδιάφορον: ὅτε δὲ καταληκχτικόν. τὸν ἴαμβον πα- 
ραλήγοντα, ἢ σπανίως Toífocyvv, ὥστε γίνεσϑαι 

τὴν κατακλεῖδα ἤτοι ἀμφίβραχυν., ἢ βακχεῖον 3. 
M ? » 2 3 » 3 , * , (2) Ἔστι δὲ ἐπίσημα ἐν αὐτῷ ἀκατάληκτα uiv Oí-».. 

[3 375 , e, x , 

pergo, oig τὰ “ἀνακρεόντεια ὅλα ἄσματα γέγραπται" 

οἷον (49). 
DE 3: - 3 ? *, - 

ἐρῶ τε δηῦτε xovx ἐρῶ. 
καὶ μαίνομαι κοὺ μαίνομαι. 

τρίμετρα δέ, ὡς τὸ ($34). 
ἔστε ξένοισι μειλίχοις ἐοικότες. 

4 ἰαμβικὸν] ἰαμβικὸν μέτρον Tu περιττὰς] περισσὰς P, 
πρώτας C 5 καὶ πέμπτην MTu — 6 σπονδεῖον δάκτυλον om. 
C, ἢ σπονδεῖον Ódxr. P — 7 καὶ ἕκτηνμ 8Β καὶ τρέβραχυν 
CPSM τοῦτον δὲ τὸν ἀνάπαιστον MTu, τὸν ἀνάπαιστον om. 
rell, τοῦτο δὲ ΕἸ B 115 9 μὲν τοῖς] alii μὲν, alii τοῖς, con- 
iunxit Gaisf. συνεχῶς) συγχνῶς libb. 19 δέχεται] ἐπιδέ- 
χεται Μ τὸν πυρρίχιον] τὸν om. PM 18 ὅτε δὲ] ὅταν δὲ 
ΟΡΒΗΕῚΒΊΖ, ὅταν δὲ ἐστὶ B 115 14 γένεσϑαι τὴν κατα- 
xAsiÓo] γενέσθαι v. 4. M 16 δέμετρα τρίμετρα ΗΒ, τρέμε- 
ρα Fl 18 οἷον om. C 19 δηῦΐτε)] δ᾽ ηὖτε CPM, δῆτα 
rell 21 ὡς τὸ om, CSM1, τὸ om Tu 22 ἔστε] ἔσται libb. 
Heph. Plut. adv. Stoic. II p. 1068 B ξένοισι μειλίχοις] ξένοι 
εἰλίχοις HBFI 

METRICI GRAECI. 9 

010 v4 
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πον, τετράμετρᾳ δέ, oiov τὸ "AAxaiov (56) 

$c, «δέξαι μὲ κωμάζοντα, δέξαι. λίσσομαί ce, λίσσομαι. 
: ̓ δίμοτρον τὸς 

(3) καταληκτικὰ δέ. δίμετρα μέν. ὡς τὸ καλούμενον 

᾿ἀνακρεόντειον, οἷον (A«e-cv.92) : 

5 ὃ μὲν ϑέλων μάχεσϑαι. 

πάρεστι γάρ. μαχέσϑω. 

τρίμετρον δέ, οἷον τὸ ᾿ἀρχιλόχου ("6) 88 

ὄγμος κακοῦ δὲ γήραος καϑαιρεῖ. 

τετράμετρον δέ, οἷον τὸ Ἱππώνακτος (96) . 

10 εἴ μοι γένοιτο παρϑένος καλή τε καὶ τέρεινα. 

(4) Ἔστιν ἐπίσημον ἕν τοῖς ἀκαταλήκτοις καὶ τὸ qo- 
λὸν καλούμενον᾽ ὅπερ τινὲς μὲν Ἱππώνακτος. τινὲς 

σις. δὲ Avavíov φασὶν εὕρημα. Διαφέρει δὲ τοῦ ὀρϑοῦ, 
5 ἐκεῖνο μὲν τὸν τελευταῖον ἴαμβον ἔχει, ἢ πυρρέ- 

5 χιον διὰ τὴν ἀδιάφορον: τοῦτο δὲ ἢ σπονδεῖον ἢ 
τροχαῖον" καὶ ὅτι ἐκεῖνο μὲν ἐπὶ τῶν παραληγόν-- 
τῶν μετὰ τῶν δισυλλάβων δύο, ἰάμβου καὶ σπον- 
δείου. δέχεται καὶ τρισυλλάβους τὸν δάκτυλον. τὸν 
οίβραχυν, καὶ τὸν ἀνάπαιστον: τὸ δὲ χωλὸν οὐ 

20 δέχεται τοὺς παραλήγοντας τρισυλλάβους πόδας, 
οὔτε δάκτυλον, οὔτε τρίβραχυν, οὔτε ἀνάπαιστον᾽ 94 
ἀλλὰ μάλιστα μὲν ἴαμβον, ὅτε καὶ εὐπρεπές ἐστιν, 

f". C. ὡς τὸ ( αλλ... . 92). 

— 

t 

1 τετράμετρον CPS τὰ ᾿Δλκαίου C 8 καταληλχτικὸν δὲ 
δέμετρον τὸ καλούμενον CPSMTu 4 οἷον om. CPMTu 7 
τρίμετρον — τετράμετρον CPSETu, τρέμετρα --- τὸ τοῦ — τε- 
τράμετρα — τὸ τοῦ Fl 10 εἴ μοι] ἔμοι ΟΡ 1l ἐπίσημα 
τς 12 τινὲς δὲ ᾿ἀνανίου φασὶν εὕρημα CPSMTu, ἄλλοι δὲ A. 
εὔρημα φασὶν εἶναι NHBFlGaisf. 15 διὰ τὴν ἀδιάφορον 
om. C τροχαῖον om. D 115 hiatu relicto | 16 καὶ ὅτι Lustvo 
— καὶ τὸν ἀνάπαιστον om CPS 17 μετὰ τῶν δισυλλάβων) 
τῶν om.M ἰάμβου καὶ σπονδείου N, ἐάμβους καὶ σπονδείους 
rell. 22 ἐστιν ὡς τὸ] ὡς τὸ om. P 
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«xovoaO Ἱππώνακτος᾽ ov yog ἀλλ ἡκῶ, 

ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ xal σπονδεῖον, ὅτε καὶ τραχύτερον γί- 
κι νεται, ὡς τὸ Coppe m). 

ἃ ἃ 5 " er B , ΄ 
εἰς ἀκρον ἕλκων, ὥσπερ ἀλλαντὰ ψυχῶν. 

5 [Ἐπειδὴ δὲ πᾶσα μέτρων ἀρχὴ ἀδιάφορος, καὶ ὃ 
ἴαμβος ἐδέξατο ἐν ἀρχῇ τὸν σπονδεῖον" τούτου δὲ 
κοινωνήσαντος τῷ μέτρῳ. καὶ οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ λυϑέν-- 
τες ἐκοινώνησαν: δάκτυλος, φημί, καὶ ἀνάπαιστος" 
ς ^ . "S - .í ^ ΄ , 

ὁ γὰρ χορεῖος τοῦ ἰάμβου ἐστὶ λύσις. -Εἰ τοίνυν 

10 τὸν σπονδεῖον ἐν ταῖς ἀρτίαις οὐ δέχεται, οὐδὲ τὸν 
ἀπ᾿ αὐτοῦ λυϑέντα ἀνάπαιστον ὀφείλει δέχεσθαι. 

M M 3 M - t M - Παρὰ uiv ovv τοῖς" ἰαμβοποιοῖς (καὶ τοῖς τραγφῳδο- 
E — M ^ P , 

ποιοῖς) τοῦτο σώξεται: παρὰ δὲ κωμικοῖς, οὐ λίαν 
ἀντιποιουμένοις συμμετρίας. οὐκέτι: τὸν δὲ τρο- 

A - , , € 

15 χαῖον, ὃς ἀντιπαϑεῖ τῷ ἰάμβῳ, παρητήσαντο. Ev- 
ρίσκεται δὲ παρὰ τοῖς κωμικοῖς συνεχῶς ὁ ἀνάπαι- 
GrOg: τὸν γὰρ βίον οὗτοι μιμούμενοι ϑέλουσι δο- 
κεῖν διαλελυμένως διαλέγεσθαι. καὶ μὴ ἐμμέτρως" 
ὁ δὲ ἀνάπαιστος διαλελυμένην ποιεῖ τὴν φράσιν 

Α M , ? M , M 20 διὰ τὸ τετράσημον. Ἰαμβοποιοὶ μέντοι xci τραγῳ- 
, e M P d - 3 - , δοποιοί, ὡς μὴ ὄντες τοιοῦτοι, OU συνεχῶς κέ- 

χρηνται.} 

Κεφ. ς΄. Περὶ τροχαΐϊκοῦ. 
^ 

(1) Τὸ τροχαϊκὸν κατὰ μὲν τὰς περιττὰς χώρας 

2 ὅτε δὲ καὶ PM, δὲ om. rell. τραχύτερος MTu γίνεται 
ὡς τὸ] ὡς τὸ om, P 4 ἕλκων] ἥκων ΝΗΒΕῚ ἁλλάντα C 
5—22 om CcP, minoribus litteris exarata habet tanquam scho- 
lion M; non Hephaestionis sunt, sed rem metricam male docti 
interpretis. : ívoov] μέτρον Fl ὁ ἐν ἀρχῇ] ἀρχῇ HBT2FI, 
ἀρχὴν Ν κοινώνῃσαν) add. MTu: καὶ οὔτοι τῷ ἰαμβικῷ 
μέτρῳ 10 Jh ταῖς ἀρτίαις om. M 129 τοὶς teufoxoiois] 

ἡ τοῖς om. S καὶ τοῖς τραγῳδοποιοῖς om. libb, 16 τοῖς κωμι- 
κοῖς] τοῖς om. H 20 τέτράσημιον]) τρέσημον M'Tu τραγῳ- 
δοποιοὶ M, τραγωδιοποιοὶ rell. 921 οὐ συνεχῶς] ov om. Fl 

Q9 
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δέχεται τροχαῖον, τρέβραχυν καὶ δάκτυλον. κατὰ 
δὲ τὰς ἀρτίους τούτους τε, καὶ σπονδεῖον καὶ 
3 , | * [x4 ᾽ , , 

ἀνάπαιστον. Καταληκτικὸν δὲ ὅτε ἐστί, μάλιστα 
| uiv τὸν παραλήγοντα τροχαῖον δέχεται, ἐστὶ δὲ ὅτε 
καὶ τρίβραχυν: καὶ ἐὰν δὲ ἡ βραχυκατάληκτον, οὐ 
βούλεται τὸν παραλήγοντα τετράσημον 3 ἔχειν "Ἔστι 
δὲ ἐπίσημα ἐν αὐτῷ τὰ καταληκτικά" δίμετρον μὲν 
καταληκτικόν, τὸ χαλούμενον Εὐριπίδειον ἢ 4η- 

κύϑιον. οἷόν ἐστι. 

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων ὅ΄. 
ϑούριος μολὼν "gue. — ( fee 2394). 

τρίμετρον δὲ καταληκχτικόν, οἷόν ἐστι τὸ τοῦ ᾽ώρχι- 
λόχου, ὅ τινες ἀκέφαλον ἰαμβικὸν καλοῦσι" (99) 

Ζεῦ πάτερ." γάμον μὲν οὐκ ἐδαισάμην. 

τετράμετρον δὲ καταληκτικόν, οἷον ( βνώκαλ. 60) 

Ἐρξίη πῆ δηῦτ᾽ ἄνολβος ἀϑροΐξεται στρατός. 

Τοῦτο δὲ τὸ τετράμετρον γίνεται καὶ χωλὸν" τοῦ 
παρατελεύτου ποδὸς σπονδείου γενομένου, οἷόν ἐστι: 
καὶ τὸ ( pp 18) 

, - 9 , A A] E , , 

Μητροτίμῳ Ów)v ἐμὲ χρὴ τῷ σκότῳ δικαζεσϑαι. 

καὶ τῷ πενταμέτρῳ δέ, καίπερ ὄντι ὑπερμέτρῳ, πολ- 

καὶ δάχτυλον ΟΟΡΜΝ, ἴαμβον καὶ δάκτυλον TuFl 8 
ἀπο ταν δὲ -- παραλήγοντα CPSMTu, Ὅτε δέ ἐστι κα- 
ταληχτικὸν τὸν παραλήγοντα μαλιστα μὲν Fl 5 καὶ ἐὰν δὲ 
CP, καὶ om. FlGaisf. δὲ om. MTu 7 ἐν αὐτῷ) ἐν αὐτοῖς N 
τὰ καταληκτικά B, τὰ om. rell. 8 Anxv9 eov N 9 οἷόν 
ἐστι] olov x0 M — 12 ἐστι τὸ τοῦ Αρχιλόχου C, τοῦ om. rell., 
ἐστι om. Tu — 13 ἀκέφαλον ἰαμβικὸν PM, dxég. ἴαμβον Fl 
14 ἐδαισάμην͵ CcP schol. M, ἐδασάμην rell. 16 "Eo&ín om, 
Ce δηῦτ᾽] δ᾽ ηὐτ᾽ CcPS, δῆτ᾽ Fl 17 τετράμετρον] μέτρον 
MTu 18 παρατελεύτου] παρατελευταίου MTu οἷόν ἐστι 
καὶ τὸ om. MTu 20 μητροτίμῳ CcePMTu, μἱτροτίμῳ Fl, μὴ 
προτίμω ΝῊΒ 21 καίπερ ὄντι] καίπερ δὲ ὄντι SFl 

90 

'9 
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λοὺς κεχρῆσϑαι συμβέβηκεν" οἷόν ἐστι καὶ τὸ Καλ- 
λιμάχου (115) 

ἔρχεται πολὺς μὲν Αἰγαῖον διατμήξας ἀπ᾽ οἰνηρῆς Χίου. 

(3) Ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ ἐπίσημον καὶ τὸ δίμετρον βφαχυ- 
5 κατάληκτον, τὸ καλούμενον Ἰϑυφαλλικόν. ᾧ πρῶ- 

τος μὲν “Ἵρχίλοχος κέχρηται. συζξεύξας αὐτὸ δακτυ- 
λικῷ τετραμέτρῳ, οὕτως (ἤσπι,,,96) 

οὐκέϑ᾽ ὅμως ϑάλλεις ἁπαλὸν χρόα: καάρφετωι γὰρ ἤδη. 939 

oí δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἐπήγαγον αὐτὸ ἰαμβείῳϑ, ὧσ- 
10 πὲρ ὁ Καλλίμαχος. (17) : 

*C ἋἙμρμᾶς ὅπερ Φεραῖος αἰνέει ϑεός. uc c ee 
ἐμμὶ τῶ φυγαίχμα. 

)ομοίως δὲ καὶ τὸ τετράμετρον βραχυκατάληκτον 
^C. ἐπίσημόν ἐστιν" οἷον (67. ce . αν. 39) 

15 οὐδ᾽ ᾿Δμειψίαν ὁρᾶτε πτῶχον ὄντ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν. 

Καὶ τῶν ἀκαταλήχτων δὲ τὸ τετράμετρον ἔνδοξόν 
δες, ἐστιν, οἷον τουτὶ τοῦ ᾿ἀνακρέοντος. (76) 

κλῦϑί uev γέροντος εὐέϑειρα χρυσύπεπλε κούρα. 

Τὰ μὲν οὖν ἐπισημότατα ἐν αὐτῷ ταῦτά ἐστι. 
$)20 Τῷ δὲ δακτύλῳ τῷ κατὰ τὰς περιττὰς ἐμπίπτοντι 
ο΄ χώρας, ἥκιστα οἵ ἰαμβοποιοὶ ἐχρήσαντο ποιηταί: 

σπανίως δὲ καὶ oí τραγικοί, oí δὲ κωμικοὶ συνε- 
χῶς, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἰαμβικῷ, τῷ ἐπὶ τῆς ἀρτίου 40 

6 uiv ̓Δρχίλοχος κέχρηται) *doT- μὲν ἐχρήσατο MTu αὐτὸ 
δακχτυλικῷ τετραμέτρῳ CPMTuN, αὐτοῦ ὃ. τ. S, αὐτῷ δακτυ- 
λικὸν τετ ἄμετρον Fl 8 ϑάλλεις C, ϑάλεις Μ, ̓ ϑαλλης ΗΒΕῚ 
11 EL αἰνείων CePSN, αἰνεῖ HFl 12 ἐμμιτῷ "τῷ φυγαί- 

í σχημα FIH 15 "Ausuptav] "Auvvíav Meineke ἐφ᾽ vuiv C 
: SP, ἐφ᾽ ἡμὶν rell. Gaisf. 16 ἔνδοξον — "Avoxo.] ἐστιν £v- 
i δοξον. otov ἐστιν τὸ τοῦ ἄνακρ. Tu — 17 τουτὶ τὸ τοῦ Aveo. 

P, τὸ om. rell. 18 εὐέϑειρα] εὐέϑειρε Bergk [9 ἐν αὐτῷ] 
ἐν τούθω C 28 ἐν τῷ ἰαμβικῷ] ἐν om. C 
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ἀναπαίστῳ" ἑκάτερον γὰρ ἄλογον" οὔτε γὰρ ἐν τῷ 
ἰαμβικῷ ἐχρῆν ἀνάπαιστον ἐπὶ τῆς ἀρτίου χώρας. 
ἐφ᾽ ἧς οὐδὲ σπονδεῖος ἐγχωρεῖ, ov λύσις ἐστὶν ὃ 
ἀνάπαιστος: οὔτε ἐν τῷ τροχαϊκῷ. ἐπὶ τῆς περιτ- 
τῆς τὸν δάκτυλον. ἐφ᾽ ἧς οὐδὲ σπονδεῖος ἐγχωρεῖ, 

v -* , , c S, » , M 2 
ov ὁμοίως λύσις ὁ δάκτυλος. τι μέντοι καὶ ἐν 

τοῖς καταληκχτικχοῖς καὶ ó τρίβραχυς ἐγχωρεῖ, καϑά- 

περ προειρήκαμεν, οὐ μόνον ὁ τροχαῖος. ὥς τινὲς 
οἴονται. παράδειγμα τόδε, C [’- ew. on - 88) 

τῶν πολιτῶν ἄνδρας ὑμῖν δημιουργοὺς ἀποφανῶ. 
bd UI P. » 3 b b e e 

τῆς γὰρ κατακλεῖδος. οὔσης ἀποφανῶ. δῆλον ὡς ὁ 

παρακείμενος ποὺς ἀποφα ἐστὶ τρίβραχυς, ὡς προ- 
είρηται. 

Κεφ. ξζ. Περὶ δακτυλικοῦ. 

() Τὸ δακτυλικὸν! δέχεται δακτύλους καὶ σπον- 
δείους κατὰ πᾶσαν χώραν, πλὴν τῆς τελευταίας" 
ἐπὶ ταύτης δέ, εἰ μὲν ἀκατάληκτον εἴη, δάχτυλον 
ἕξει, ἢ διὰ τὴν ἀδιάφορον xgqvuxóv: εἰ δὲ καταλη- 
κτικόν, τὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ μεμειωμένα, ἥτοι συλλαβῇ ἡ 
δύο συλλαβαῖς: καὶ τὸ μὲν καλεῖται καταληχτικὸν 
εἰς συλλαβήν, τὸ δὲ καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον. 
(2) Ἐπισημότατα δέ ἐστιν ἐν αὐτῷ, τό τε ἑξάμετρον 
καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον., τὸ καλούμενον ἔπος. 
oiov KA!) | 

μῆνιν ἄειδε ϑεὰ Πηληϊάδεω Aytjoc. 

2 ἐπὶ τῆς ἀρτίου] τῆς om. CPS 3 ov λύσις ἐστὶν — 
σπονδεῖος ἐγχωρεῖ om. HBFI 9 Παράδειγμα om. M, z«- 
ράδειγμα δὲ M2 10 ἄνδρας] ἄνδρες Fl δημιουργοὺς om. 
Fl 12 ὡς Teteres om. HBFI 18 χρητικὸν ἤγουν ἀμ- 
φίμακρον M(?)HFI εἰ δὲ Mort om. € 22 Ἐπιση- 

μότατα] ἐπισημότατον M'Tu, ἐπισημοτατῶν syllaba τῶν de- 
leta € | 
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ἐπὶ γὰρ τῆς ἐσχάτης λέξεως τὴς ληος λείπει ὁ δά- 4 
κτυλος μιᾷ συλλαβῇ᾽ καὶ τὸ πεντάμετρον καταλη- 
κτικὸν εἰς δισύλλαβον. τὸ καλούμενον Σιμμίειον, 
οἷον 

ὅ χαῖρε ἄναξ frage, ξαϑέας μάκαρ voc. 

καὶ τὸ τετράμετρον εἰς δισύλλαβον καταληκτικόν, 
ὦ πρῶτος μὲν ἐχρήσατο ᾿Αρχίλοχος ἐν ἐπῳδοῖς, 

φαινόμενον κακὸν οἴκαδ᾽ ἄγεσϑαι. (98) 

ὕστερον δὲ καὶ ᾿ἀνακρέων τούτῳ τῷ μέτρῳ καὶ ὅλα 
10 ἄσματα συνέϑηκεν (61) 

"AóvpusAig χαρίεσσα χελιδοῖ. 
xci (68) : 

Mvàároi δηῦτε φαλακρὸς ΄ἄλεξις. 

Ταῦτα μὲν οὖν τῶν εἰς δισύλλαβον καταληκτι- 
15 κῶν παραδείγματα ΟἹ ὧν δὲ εἰς συλλαβήν, τῷ μὲν 

πενϑημιμερεῖ πρὸς δύο ποσὶν οὐσῶν τῶν συλλαβῶν οἵ 2" 
"AoyíAoyog κέχρηται ἐν ἐπῳδῷ. οἷον (199) Pn im 

ἐν δὲ Βατουσιάδης. 

τῷ δὲ ἑφϑημιμερεῖ ᾿“λκμὰν (49) 

20 ταῦτα μὲν ὡς ἂν ὃ δῆμος ἅπας. 

(4) Καὶ τῶν ἀκαταλήκτων δὲ τὸ τετράμετρον "AoyíAoyog 
ἔνδοξον ἐποίησε. διὰ τὸ προτάξαι αὐτὸ τροχαϊκοῦ 
τοῦ καλουμένου ἰϑυφαλλικοῦ, οὕτως" ([99) 

1 ἐσχάτης] τελευταίας Μ λέξεως] λήξεως Cc ἃ πεντά- 
μετρον] δὲ add. MTu 5 ἕταρε SMFI, ἑτάρα "CB, ἀ.ναξ ἕτα. 
ραξεϑε. ασμάκαρ C 6 καὶ τὸ τετράμετρον) τὸ om. CPM εἰς 
δισύλλαβ. καταλ. CPM, κατα. εἰς δισύλλ. rell.Gaisf. 7 πρῶ- 
τος μὲν ΟΡΜΗ, μὲν om, ΕἸ... ἐπῳδοῖς ΟΡΜ, ἐπῳδοῖς οἷον 
rell.Gaisf. 9 xol Ἀνακρέων] xolom.MGaisf. καὶ ὅλα MTu, 
καὶ ἀλλα rell. 10 συνέϑηκεν) συντέϑεικεν ΝΗΕῚ, συντέϑη- 
κεν D 10 τῶν συλλαβῶν] τ. δισυλλάβων Μ 1 ἐπωδὼ] 
ἐπῳδῇ M2TuFl oíovom.CP 33 αὐτὸ τροχαϊκοῦ τοῦ CPM. 
NH, αὐτοῦ τ. ro. ΕἸ, αὐτὸ τοῦ τροχαιχοῦ Tu 
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οὐκ ἔϑ᾽ ὅμως ϑάλλεις ἁπαλὸν χρόα᾽ κάρφεται γὰρ ἤδη. 

᾿Δλχμὰν δὲ καὶ ὅλας στροφὰς τούτῳ τῷ μέτρῳ κατ- 
ἐμέτρησε, (ς Ὁ 

Μῶσ᾽ ἄγε. Καλλιόπα, ϑύγατερ Διός, “ 
ΡΥ ον τρις - , 2 v2.29 ἄρχ᾽ ἐρατῶν ἐπέων, ἐπὶ δ᾽ ἵμερον 
ὕμνον, καὶ χαρίεντα τίϑει χορόν. 

ταῦτα μὲν οὖν κοινὰ δακτυλικαᾶ. 

(S) Τὰ δὲ Αἰολικὰ καλούμενα τὸν μὲν πρῶτον ἔχει 
πόδα πάντως ἕνα τῶν δισυλλάβων ἀδιάφορον, ἤτοι 
σπονδεῖον, ἢ ἴαμβον, ἢ τροχαῖον, ἢ πυρρίχιον" τοὺς 
δὲ ἐν μέσῳ δακτύλους πάντας" τὸν δὲ τελευταῖον 
πρὸς τὴν ἀπόϑεσιν δάχτυλον μέν, ἢ κρητικὸν διὰ 
τὸ τῆς τελευταίας ἀδιάφορον, ἐὰν ἀκατάληκτον ῇ, 

ἐὰν δὲ καταληκτικόν, καὶ τὰ ἀπὸ τούτου μεμειω- 
μένα εἰς δισύλλαβον καὶ GvAAe(hjviG)TO μὲν οὖν 
Αἰολικὸν ἔπος τὸ καταληκτικὸν τοιοῦτόν ἐστι" (ει, 

κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα καλέσσαι. 
εἰ χρὴ συμποσίας ἐπ᾽ ὄνασιν ἐμοὶ γεγενῆσϑαι. 

πεντάμετρα δὲ καταληκτικὰ εἰς δισύλλαβον (5 '**) 

τέῳ σ᾽, ὦ φίλε γαμβρέ, καλῶς ἐϊκάσδω ? 
ὄρπακι βραδινῷ σε μάλιστ᾽ ἐϊκάσδω. 

τὸ δὲ τετράμετρον᾽ (54. 98) 

ϑυρωρῷ πόδες ἑπτορόγυιοι, ᾿ 45 

1 ϑάλλεις] ϑάλλης ΕἸ 6 ὕμνον schol, Biécinoie p. 400, 
ὕμνῳ libb. Heph. 8 καλούμενα τὸν] x. μέτρα τὸν M1, x. μέ- 
τρὰ τὸ 8. 9 πάντως] om. HBFI, σπανίως S 19 Ócxrviov 

» ἢ] ὃ. δὲ ἡ ΕἸ 14 ἀπὸ τούτου] τοῦ δακχτυλικοῦ supra- 
Mir. P 18 εἰ χρὴ] ἔχρην B 115, ἔχρη Β 165, αἰ χρὴ Bergk 
ἐπ᾽ ὄνασιν] ἐπόνασιν ἨΒΕῚ 20 τέῳ Scalig.] τέω libb. Heph., 
río Bergk 23 ϑυρωρῷ πόδες] ϑυρόποδες Fl ἑπτορόγυιοι 
cf. etym. m. p. 633 Ὀρόγυια] ἑπταϑορρόγυιοι CcPS, ἑπταϑόρ- 
γυιοι MTu, ἑπταρόγιοι Fl 
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τὰ δὲ σάμβαλα πεντεβόηα. 
πίσυγγοι δὲ δέκ᾽ ἐξεπόνασαν. 

Q1] Τῶν δὲ ἀκαταλήκτων τὸ μὲν πεντάμετρον καλεῖται 

5 

10- 

15 

20 

Σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον, ᾧ τὸ δεύτε- 
ρον ὅλον Σαπφοῦς γέγραπται. (33) : 

ἠράμαν μὲν ἐγὼ σέϑεν. ᾽4τϑί. πάλαι noxa. 

τὸ δὲ τετράμετρον ἀκατάληκτόν ἐστι τοιοῦτον" 

ἔρος δ᾽ αὖτέ μ᾽ ὁ λυσιμελὴς δονεῖ E 
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον. ($e. “5) 
᾽4τϑί. σοὶ δ᾽ ἐμέϑεν μὲν ἀπήχϑετο 
φροντίσδην, ἐπὶ δ᾽ ᾿ἀνδρομέδαν πότῃ. (“« -“}. 

(8) Ἔστι δέ τινα καὶ λογαοιδικὰ καλούμενα δακτυ- 
λικά", ἅπερ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις χώραις δακχτύλους 

ἔχει. τελευταίαν δὲ τροχαϊκὴν συξυγίαν" ἔστι δ᾽ αὖ- 
τῶν ἐπισημότατα τό τὲ πρὸς δύο δαχτύλοις ἔχον 
τροχαϊχὴν συζυγίαν, καλούμενον δὲ ᾿4λκαϊχὸν δὲε- 
κασύλλαβον" (84ε.05) 

καί τις ἐπ᾽ ἐσχατιαῖσιν οἴκεις. 

καὶ τὸ πρὸς τρισί, καλούμενον Πραξίλλειον, (f7*7. 

ὦ διὰ τῶν ϑυρίδων καλὸν ἐμβλέποισα. 
παρϑένε τὰν κεφαλᾶν, τὰ δ᾽ ἔνερϑε νύμφα. 

Κεφ. η. Περὶ ἀναπαιστικοῦ. 

() Τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν! κατὰ πᾶσαν χώραν δέχε- 

1 σάμβαλα] σύμβαλα M, σύμβολα ΤὰἨ πεντεβόηα CcP, 
πενταβόεια MTu 5 ὅλον Σαπφοῦς CPSMH, Σαπφοῦς ὅλον 
rell. 6 4c94 Bentley] « ἅτοι P, &vt Cc, ἅτε "TuNHBFI Plot. 
2636 8 ἔρος δ᾽ αὐτε μ᾽ 0AAvot μελήςδων εἶ libb. pleriq., ἔρως 
MTu 10 A191 CeP, "4791s rell. 11 φροντίσδην Bentl.] 
φροντὶς δ᾽ ἦν 1100. πότη CcP, ποτέ rell. 1ὅ ἐπισημύτατα 
PSM. ἐπισημότατον Fl [18 οἴκεις PS, οἰκεῖς M, οἴκοις Cc 
23 Τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν PM, δὲ om. rell. 

«). 
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ται σπονδεῖον, ἀνάπαιστον, σπανίως δὲ καὶ προκε- 
λευσματικόν: παρὰ δὲ τοῖς δραματοποιοῖς καὶ δά- 48 

κτυλον. Εἰσὶ δὲ αὐτοῦ ἀποϑέσεις ἕξ κατὰ συξυγίαν 
διαιρουμένου ὑπερκατάληκτος εἰς δισύλλαβον, ὑπερ- 

5 χατάληκτος εἰς συλλαβήν, ἀκατάληκτος, καταληκχτικὴ 
εἰς δισύλλαβον, καταληκτικὴ εἰς συλλαβήν, βραχυ- 
κατάληκτος. 
(2) ᾿Επισημότατον δὲ ἐν αὐτῷ ἐστὶ τὸ τετράμετρον 
καταληκτικὸν εἰς συλλαβὴν τὸ καλούμενον Agioro- 

10 φάνειον, (Μω».9ς}) 

"Ov ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνϑουν, καὶ σωφροσύνη νενόμιστο. 

κέχληται δὲ ᾿ἀριστοφάνειον, οὐκ ᾿Φριστοφάνους αὐτὸ 
εὑρόντος πρώτου, ἐπεὶ καὶ παρὰ Κρατένῳ ἐστί" (210) 

χαίρετε δαίμονες οἵ “εβάδειαν Βοιώτιον οὖϑαρ ἀρούρης. 

15 ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν ᾿“ριστοφάνην πολλῷ αὐτῷ κεχρῆ- 9 
G9. (3) Καὶ πρὸ Κρατίνου παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ. ὃς καὶ 
ὅλα δύο δράματα τούτῳ τῷ μέτρῳ γέγραφε. τούς 
τὲ Χορεύοντας καὶ τὸν ᾿Ἐπινίκιον. “4φιστόξενος δὲ 

ὃ Σελινούντιος Ἐπιχάρμου πρεσβγτερος ἐ ἐγένξτο ποι- 

20 qiie, οὗ καὶ αὐτὸς Ἐπίχαρμοδ᾽ μνημονεύει ἐν “όγῳ 
καὶ Δογίνᾳ, 

A; Or τἄριστνοῖ τοὺς ἰάμβους καττὸν ἀρχαῖον τρόπον, 

ὃν πρᾶτος εἰσηγήσαϑ᾽ 'Φδριστόξενος. 

1 καὶ προκελευσματικὸν] καὶ om. PS 2 καὶ δάκτυλον 
CcM1 schol. Arist. Plut. 487] καὶ ἴαμβον καὶ δάκτυλον TuFl 
schol. rec., Draco, Tzetz., ἴαμβον καὶ δάκτυλον tract. Harlei 
3 αὐτοῦ ἀποϑέσεις] αὐτῷ ἀπ. BFIM?2 4 διαιρουμένου CeP 
SMN, διαιρούμεναι TuM2 ὑπερκατάληκτον Fl ὑπερκατά- 
ληχτὸν FI b ἀκατάληκτον Fl καταληκτιχὸν ΕῚ 6 κα- 
ταληκτικὸν Fl. 18 εὑρόντος πρώτου] svg. πρῶτον MTu — 15 
πολλῷ αὐτῷ κεχρῆσϑαι) αὐτῷ κεχρῆσϑαι πολλῶ MTu 19 Xe- 
λινούντιοςΪ Σικελὸς suprascr. P 20 A40yo] Aoyyivog marg. 
P, MTu scholl. 21 “ογίνᾳ] Aoyéva Fl 22 χκαττὸν ἀρχαῖον 
Porson] καὶ τὸν ἄριστον libb. 23 ὃν πρᾶτος CcP, ὧν πρῶ- 
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᾿ς x«i τούτου τοίνυν τοῦ ᾿“ριστοξένου μνημονεύεταί 
, - , » 

τινα τούτῳ τῷ μέτρῳ γεγραμμένα: CceFp.- Q0) 
2 - 9 

τίς ἀλαζονίαν πλείσταν παρέχει τῶν ἀνθρώπων ; τοὶ μάντεις. 

(4) τὸ μέντοι τὸν 'σπονδεῖον ἔχον ἀλλὰ μὴ τὸν àvd- 5 
— 5 παιστον παραλήγοντα εἰσὶν" οἵ Πακωνικὸν καλοῦσι. 

᾿ προφερόμενοι παραδείγματα, poo Τὸ 
ἄγετ᾽ ὦ Σπάρτας ἔνοπλοι κοῦροι ποτὶ τὰν " Agecg κίνασιν. 

— Ὅτι μέντοι καὶ ἐν τῷ ᾿Δριστοφανείῳ καλουμένῳ 
ἀδιαφόρως εὑρίσκεται ὃ παραλήγων ἀνάπαιστος ἢ 

10 σπονδεῖος, δηλώσει Κρατῖνος" εἰς γὰρ τοὺς Ὀδυσ-- 
σέας εἰσβάλλων τούτῳ τῷ μέτρῳ ἐχρήσατο" 

τίνες αὖ πόντον κατέχουσ᾽ αὖραι" νέφος οὐράνιον τόδ᾽ 
ὁρῶμαι. (133) 

ἐποίησε δέ τινα στίχον καὶ σπονδείῳ τῷ παραλή- 
15 γοντι κεχρημένον" 

ὡς ἂν μᾶλλον τοῖς πηδαλίοις ἡ ναῦς ἡμῶν πειϑαρχῇ. (139) 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ τετραμέτρου ταῦτα. (7Τῷ κα- pw. 
 ταληκτί(ικγῷ δὲ τριμέτρῳ Σιμμίας ὁ Póótog ὅλον ποι- 

ημάτιον Sape, ὡς τό pv 

. 20 3C'Egría à ἁγνά, ἀπ᾽ εὐξείνων μέσα τοίχων. 

(0) Τὸ δὲ δίμετρον καταληχτιχὸν καλεῖται μὲν πξροι-, 51 
! μιακόν, διὰ τὸ παροιμίας τινὰς ἐν τούτῳ τῷ μέ- 

᾿ς TOO εἶναι" 
^ d V, 229) 

πότε δ᾽ "ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσε. (pone. Qv. «2 POT ^ 

καὶ κόρκορος ἐν λαχάνοισιν. ( “: eoo τεῦ je 25. 

τος Fl, ὃν πρῶτος rell. ἱΘριστόξενος] ὃ ὀριστόξενος P 3 
ἀλαξονίαν Hermann] ἀλαζονείαν, libb. Y: Ἄρεως] "4osoc M 
8 καλουμένῳ om.N 12 τένες αὖ] τένες οὖν ΕἸ 17 Περὶ μὲν 
— ταῦτα om. MTu Τῷ καταλήκτῳ δὲ τριμέτρῳ S, cf. Tricha 
24, 5, τῷ δὲ τριμέτρῳ rell. Gaisf. Τῷ ---ἔγραψεν ὡς τὸ om, ΕἸ 
20 Ἕστία CeP, ἵστέα rell. Gaisf. ἀπ᾽ εὐξείνων 100. μέσα 
τοι ἔχων BFIMÀ 
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ἀλλὰ παροιμίαι εἰσὶ καὶ ἐπικαὶ καὶ ἰαμβικαί, καὶ 
οὐ τούτου τοῦ μέτρου μόνου, ὥστε οὐκ εἰκότως 
αὐτὸ μόνον παροιμιακὸν καλοῦσι. Κρατῖνος δὲ ἐν 
? y^ »" 3 ^ ? , " 
Οδυσσεῦσι συνεχεῖ αὐτῷ ἐχρήσατο (us), 

5 σιγᾶν vvv ἅπας ἔχε σιγάν" 
καὶ πάντα λόγον τάχα πεύσει" 
ἡμῖν δ᾽ ᾿Ιϑάκη πατρίς ἐστι, 
πλέομεν δ᾽ ἅμ᾽ Ὀδυσσέϊ ϑείῳ. 

(ἡ Πρῶτος δ᾽ "AoyíAoyog ἐχρήσατο τῷ μεγέϑει τούτῳ, 
10 ἐν τοῖς τετραμέτροις προτάξας αὐτὸ τοῦ ἰϑυφαλλι- 

κοῦ. Τὸ γὰρ 

᾿Ερασμονίδη Χαρίλαε ( 79) 

ἑφϑημιμερές ἐστιν ἀναπαιστικόν. "Eyouoovo δὲ τῷ s 
πρώτῳ ποδὶ καὶ ἰάμβῳ", ὡς καὶ ἐκ τοῦ παραδείγ-- 

15 ματός ἐστι δῆλον, καὶ Gzovósío, C32.) 

Δήμητρί τε χεῖρας &vé&ov: 

ἀναπαίστῳ δὲ τῷ πρώτῳ ἐπὶ δύο μόνον στέχων κε- 
χρῆσϑαι δοκεῖ (19.1) 

ἐρέω πολὺ φίλταϑ᾽ ἑταίρων. 

w..C. 20 καὶ πάλιν, C89) 

φιλέειν στυγνόν περ ἔοντα. 

ταῦτα δὲ ἀμφότερα κατὰ συνεχφώνησιν ἴαμβον 
ἔχει τὸν πρῶτον πόδα. 

(8) Τῷ δὲ ἀναπαιστικῷ ὑποστέλλοιτο ἂνδ καὶ τὸ 

2 τούτου τοῦ μέτρου] ἐκ τούτου μέτρου C μόνου] μόνον 
Tu 8 αὐτὸ μόνον παροιμ.] παροιμ. τοῦτο μόνον MTu, 12 
Χαρίλαε] Χαρίλας Fl 14 ὡς καὶ ἐκ τοῦ παραδ. ΟΡ ὡς καὶ 
ἐπὶ τοῦ π. MTu, ὡς ἔκ τε παραδ. ἩΒΕῚ 17 δύο μόνον στί- 
χων Ο, δύο μόνων στίχ. PMT, μόνων δύο στέχ. Fl 20 καὶ 
πάλιν] πάλιν om. Fl 24 δὲ et ἂν om. HBFI 
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προκελευσματικὸν ὑπ᾽ ἐνίων καλούμενον, οἷον τὸ 53 pss 
τετράμφερον τοῦτο τὸ ᾿4ριστοφάνειον, 

τίς ὄρεα βαϑύκομα τάδ᾽ ἐπέσυτο βροτῶν, ( wet. [ν. ς 98) 

γίνεται γάρ, ἑκάστου τῶν πρώτων τριῶν zoódv|C . 
δ᾽ ἀναπαίστων λελυμένου εἰς τὸν προχελευσματικόν."}) —-—" 

— ἰδέμετρον ἀκατάληκτον ἀναπαιστικόν. Τινὲς δὲ αὐτὸ 
᾿ς κατὰ πόδα διαιροῦντες πυρριχαϊχὸν καλοῦσι" τοῖς 

δὲ χαριεστέροις δοκεῖ ἀναπαιστικὸν εἶναι, ἀντὶ ἑκά-- 
στου ἀναπαίστοιυι προκελευσματικοῦ παραλαμβανο-- 

10 μένου ἐπὶ τῶν ἄλλων χωρῶν, ἐπὶ δὲ τῆς τελευταίας 
φυλαττομένου αὐτοῦ καϑαροῦ καὶ μὴ -λελυμένου. 

(9) "aeneo δὲ ἐν τῷ δαχτυλικῷ ἦν τι λογαοιδικόν. 
οὕτω κἀν τοῖς ἀναπαιστικοῖς τὸ εἰς βακχεῖον πε-- 
ραιούμενον: οὗ ἐστὶν ἐπισημότατον τὸ μετὰ τέσσα-- 

15 ρας πόδας αὐτὸν ἔχον τὸν faxysiov, ὧν ὁ 'πρῶ- 
rog γίνεται καὶ σπονδεῖος x«i ἴαμβος. Καλεῖται 
μὲν οὖν ᾿Δρχεβούλειον ἀπὸ "4oysfoiAov τοῦ Θη- 5: 
βαίου ποιητοῦ χρησαμένου αὐτῷ κατακόρως" γέ- 
γραπται δὲ καὶ Καλλιμάχῳ. 

90 ᾿Δγέτω ϑεός. οὐ γὰρ ἔχω δίχα τῶδ᾽ ἀείδειν. {1Μ6) 

τοῦτο μὲν οὖν ἀπὸ ἀναπαίστου: ἀπὸ δὲ σπονδείου, 

Νύμφα., σὺ μὲν ἀστερίαν ὑφ᾽ ἅμαξαν ἤδη. ( (qQU) 

ἀπὸ δὲ ἰάμβου. 

Φιλωτέρα ἄρτι γὰρ & Σικελὰ μὲν Ἔννα. (ἰΜ6 c.) . 

2 τοῦτο τὸ AgioT.] τὸ om. C 8. ἐπέσυτο SE, ἐπέσσυτο 
ΕἸ 4 γίνεται γὰρ] γίνεται δὲ ΕἸ 5 λελυμένου] λελυμέ- 
voy PSMFI 6 δίμετρον CcPMIt, τετράμετρον TuE2FI τ 
πυρριχιαχον 5, 8 ἀναπαιστικὸν εἶναι] εἶναι om.C — 15 ἔχον 
τὸν] no τὸν CP 17 τοῦ Θηβαίου] τοῦ om. Fl, τ. Θη- 
ραέου Meineke 20 ἔχω] ἐγὼ ΟΡΒΕῚ cóó"Bentl., τῶνδ᾽ libb. 
22 ὑφ᾽ ἅμαξαν) vox ἀμαξαν ΟΡΒΕῚ 234 ἃ νεὶ ἡ Σικελὰ Her- 
mann, οὗ X. libb. 
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τοὺς δὲ μετὰ τὸν πρῶτον πόδα τρεῖς οὗ | μὲν ἐν Gvv- 
ἐχείᾳ γράψαντες τὸ μέτρον πάντως ἀναπαίστους 
ἐφύλαξαν: ᾿ἡλκμὰν δέ που καὶ σπονδείους παρα- 
λαμβάνει. | 

Κεφ. 9. Περὶ χοριαμβικοῦ. 

(9) Τὸ χοριαμβικὸν! συντίϑεται μὲν καὶ καϑαρόν, 
συντίϑεται δὲ καὶ ἐπίμικτον: πρὸς τὰς ἰαμβικάς᾽ 

e , , , e À , 3 Ü ^ 9 55 

ὡς ἐπίπαν δέ, ὅτε καταληκχτικόν ἐστιν εἰς τὴν ἰαμ-- 
βικὴν κατακλεῖδα περαιοῦται, τοῦτ᾽ ἔστιν, εἰς ἀμ-- 

» φέβραχυν, ἢ βακχεῖον διὰ τὴν ἀδιάφορον. Περαι-- 
οὔται μὲν γὰρ καὶ εἰς τὴν ἰδίαν, τὸν δάκτυλον, ἢ 
κρητικόν, oiov, δίμετρα μέν, 

ἱστοπόνοι“ μείρακες. fob .(9) 

τρίμετρα δέ. 

οὐδὲ λεόντων σϑένος. οὐδὲ τροφαί. (.4.57}-10) 

τετράμετρα δέ. 

o? Κυϑερήας ἐπιπνεῖτ᾽ ὄργια λευκωλένουδ. (a.d p 10) 

ἀλλὰ τῷ ταῦτα συνεχέστερα εἶναι. ἀπρεπέστερά 56 
ἐστι.(, Τὰ δὲ εἰς τὸν ἀμφίβραχυν 7) βακχεῖον, oiov 
δίμετρα μέν, τὰ ἐξ Αἰολοσίκωνος  ᾿Φ“ριστοφάνους, 

οὐκ ἐτός, ὦ γυναῖκες, 

πᾶσι κακοῖσιν ἡμᾶς 

φλῶσιν ἕκάστοτ᾽ ἄνδρες" 
δεινὰ γὰρ ἔργα δρῶσαι 

λαμβανόμεσϑ᾽ vm. αὐτῶν. b (e. 19). 

1 πόδα tesis] πόδας vo. HFI 8 ὅτε καταληκτικόν) x«l 
ὅτε Y. HBFI 12 δέμετρα μέν] δίμετρον | μὲν οἷον ΟΡ, δίμε- 
τρον μὲν τὸ rell.Gaisf. 14 τρίμετρα δέ PC, τρίμετρον» δὲ Η, 
τρέμετρον δὲ οἷον FlGaisf. 16 τετράμετρα δέ PCFI, τετρά- 
μέετρον δὲ rellGaisf. 17 Κυϑερήας CP, Κυϑερείας rell. 19 
οἷον δίμετρα CPSM, οἷον om. rell. 



"Cap. 9. ΠΕΡῚ XOPIAMBIKOT., 81 

τρίμετρα δέϑ, οἷον τὸ ᾿ἀνακρέοντος, 
᾿ δακρυδεσσάν τ᾽ ἐφίλησεν αἰχμάν. (55! ) - 

τετράμετρα δέ, ἃ καὶ συνεχέστερά ἐστιν, οἷα ταυτὶ 
τὰ Σαπφοῦς, 

ὅ δεῦτέ νυν ἁβραὶ Χάριτες καλλίκομοί ve Μοῖσαι. (6o) 

δ νακρέων δὲ ἐπετήδευσε τὴν πρώτην συξυγίαν δι᾽ 
ὅλου ἄσματος ἐκ τριβράχεος καὶ ἰάμβου πομῆσαι, 

ὡς εἶναι κοινὴν λύσιν τῆς τε χοριαμβικῆς καὶ τῆς 

ἰαμβικῆς. à 

10 ἀναπέτομαι 19 δὴ πρὸς ᾿᾽Ὄλυμπον πτερύγεσσι κούφαις. (24) 

Πολὺ δέ ἐστι καὶ τὸ πρὸς τῇ Xo Sca SEU τὴν δευ- 5 
τέραν συξυγίαν ἰαμβικὴν ἔχον, οἷόν dou παρὰ uiv 

"Avaxgtovti , 

ἐκ ποταμοῦ ᾿πανέρχομαι πάντα φέρουσα λαμπρά. ( 23) 

15 παρὰ δὲ ᾿Δριστοφάνει ἐν ᾿Δμφιάρεῳ, 

οἶδα μὲν ἀρχαῖον τι δρῶν, κοὐχὶ λέληϑ᾽ ἐμαυτόν. (3o) 

(ῳ)καὶ τῷ πενταμέτρῳ δὲ Καλλίμαχος ὅλον ποίημα τὸν 
Βράγχον συνέϑηκε. 

δαίμονες εὐυμνότατοι Φοϊβέτε καὶ Ζεῦ Διδύμων γενάρχαι(39) 

90 Φίλικος δὲ ὁ Kegxvgatog, εἷς ὧν τῆς Πλειάδος 1", 

ἑξαμέτρῳ συνέϑηκεν ὅλον ποίημα" 58 

τῇ χϑονίῃ μυστικὰ 4ήμητρί ve καὶ Φερσεφόνῃ καὶ KAv- 
μένῳ τὰ δῶρα. 

2 ἐφίλησαν N 38 τετράμετρα δὲ ἃ] ἃ om. C οἷον ταυτὶ 
. HFl, 5 δεῦτέ νυν] δεῦτε νῦν CEFlIGaisf. Μοῦσαι Fl 14 
Ἷ ᾽πανέρχομαι] παρέρχομαι CeP 15 ᾿Δμφιάρεῳ ἩΗΒΕῚ, ἄμφι- 
.. ἄρω CPS, μφιαράῳ MTu — 16 τι δρῶν] «' ἐδὼν MTu 18 

Bodyyov| Βάκχον M?Tu 20 osos] φέλυκος C, φιλίχος P, 

! 

φίληκος M Κερκυραῖος] κορυφαῖος N — 21 ἐξάμετρον Fl 
22 μυστικῆ C Φερσεφόνῃ CPSMTu, Περσεφόνῃ Fl καὶ 
Κλυμένῳ) κεκλημένῳ N 
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τοῦτο δὲ καὶ ἀλαξονεύεται εὑρηκέναι Φίλικος λέγων, 

καινογράφου συνϑέσεως τῆς Φιλίκου. γραμματικοί, δῶρα 

φέρω πρὸς ὑμᾶς. 

ψεύδεται δέ" πρὸ γὰρ αὐτοῦ Σιμμίας ὁ Ῥόδιος ἐχρή- 
σατο ἔν τὲ τῷ Πελέκει ᾿", 

᾿ἀνδροϑέᾳ δῶρον ὁ Φωκεὺς κρατερᾶς μηδοσύνας ἦρα τί- 
vov ᾿ϑάνα. 

κἀν ταῖς Hrégust β 

λεύσσετε τὸν γᾶς τε βαϑυστέρνου ἄνακτ᾽ Axuoviónv τ᾽ 

ἄλλυδις ἑδράσαντα. 

πλὴν εἰ μὴ ἄρα ὃ Φίλικος. οὐχ ὡς πρῶτος εὑρηκῶς 
τὸ μέτρον λέγει, ἀλλ᾽ ὡς πρῶτος τούτῳ τῷ μέτρῳ 59 
τὰ ὅλα ποιήματα γράψας. 

Κεφ. v. Περὶ ἀντισπαστικοῦ. 

(0 Τὸ ἀντισπαστικὸν' τὴν μὲν πρώτην συξυγίαν 
ἔχει τρεπομένην κατὰ τὸν πρότερον πόδα εἰς τὰ 
τέσσαρα τοῦ δισυλλάβου σχήματα" τὰς δὲ ἐν μέσῳ, 
καϑαρὰς ἀντισπαστικάς: τὴν δὲ τελευταίαν ὁπότε 
ἐστὲν ἀκατάληκτον, ἰαμβικήν: ἐὰν δὲ ἀναμέσγηται 3 
ταῖς ἰαμβικαῖς, οὐ μόνον τὴν πρώτην συζυγίαν ἔχει 60: 
τρεπομένην κατὰ τὸν πρότερον πόδα. ἀλλὰ καὶ τὴν 
ταῖς ἰαμβικαῖς ἑπομένην. Ἔστι δὲ ὅτε χαὶ λύεται 
ὃ πρότερος ποὺς εἰς τρίβραχυν V) Kal ἔστιν ἐπίσημα 

2 καινογράφου συνϑέσεως Blomfeld, καινογραφοῦς συνϑ.. 
libb. pleriq., καινογραφοῖς Fl, καινογραφῆς Tu 4 πρὸ γὰρ] 
καὶ πρὸ γὰρ Μ 6 μηδοσύνας] κηδοσύνας N τίνων] τινῶν 
Μ 9 βαϑυστέρνου) βαϑύστερνον CcPM ἀκμονέδαν ἄλλυ- 
δὶς δράσαντα CcP, ἄκχμ. ἀλλύδος ἑδράσαντα ΜΒΕῚ, ἕδράσασα 
Tu — 15 τὰ τέσσαρα) τὰ om. EiTuDrae., tract, Harl. 17 
τοῦ δισυλλάβου] τ. τετρασ. C , τῶν δισυλλάβων Draco (τοῦ δε- 
συλλαβοῦ tract. Harl.) 19 jd» δέ που Tuscholl 91 πρό- 
τερον πόδα] δεύτερον π. M1 
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ἐν αὐτῷ τάδε' πενϑημιμερὲς μὸν, τὸ καλούμενον 
δοχμιακόν, οἷον 

κλύειν μαίεται ! 6L 
τὸν ἐγχώριον. 

5 ἑφϑημιμερὲς δέ, τὸ καλούμενον Φερεκχράτειον, 

ἄνδρες. πρύσχετε τὸν νοῦν 62 

I ἐξευρήματι ἢ κανῷ. 
- 

συμπτύκτοις ἀναπαίστοις. (19) 

δίμετρον δὲ ἀκατάληκτον, τὸ καλούμενον D 4vxo- 
10 vetov ^, αὐτοῦ Γλύκωνος εὑρόντος αὐτό" 

κάπρος ἡνίχ᾽ ὃ μαινόλης 

ὀδόντι σκυλακοχτόνῳ 

Κύπριδος ϑάλος ὥλεσε. (edo p.194]. 

δίμετρον δὲ ὑπερκατάληκτον, τὸ καλούμενον Σαπ-- 
1 2 , M ἂν: , 7" 15 φικὸν ἐννεασύλλαβον, ἢ Ἱππωνάκτειον, οἷον 

καὶ κνίσσῃ τινὰ ϑυμιήσας. ( Wy 9.) 1 Sa. 160 E. 

G)vàv δὲ τριμέτρων, τὸ uiv καταληκχτικόν, τὸ μόνην 
τὴν πρώτην ἀντισπαστικὴν ἔχον. τὰς δὲ ἑξῆς ἄλλας 
ἰαμβικάς, Φαλαίκειον καλεῖταιδ. οἷον 

- 

20 χαῖρ᾽ ὦ χρυσόπερως. βαβάκτα. κήλων ᾿ 
Πάν, Πελασγικὸν "Agyoc ἐμβατεύων. | («9^ 32! j 

2 δοχμιακὸν CPMschol. , δοχμαϊκὸν TuFlTricha | 3 μαΐ- 
| ἔται schol. S, lib. Heidelb., μαέετε libb.rell.(?) 4 «τὸ ἐγχώριον 

MTu 6 πρόσχετε] προςέχετε CS 8 συμπτύκτοις] συμπύ- 
: κτοις PFl, cvuzíxvorg marg. P, marg. C, συμμίκχτοις M, συμ.- 
ἢ πήκτοις M2 10 αὐτοῦ Γλύκωνος CPMTu, Lid τοῦ Τλύκ. 

] 

1 

Fl 16 κνίσσῃ) κνίσῃ ΟΡ ϑυμιήσας] ϑυμιάσας P, ϑυμηΐί- 
σας M, ϑωμηΐσας Tu 18 ἀντισπαστικχὴν)] ἀνασπαστικὴν H, 

; ἀναπαιστικὴν B 19 Φαλαΐκειον) Φαλάκειον Μ, Φαλλαίκειον 
k schol. 20 χαῖρε χρυσόκερω Etym. m. 181 Βαβάκτης βα- 
Ι βάκτα κήλων CPS Etym. m., βαβάκτα γάλλων ΤῸΜ marg. P, 
: βαβάκτρα κήλων NM2, βαβάκτρα κηλ HFl 

METRICI. GRAECI. 3 
T 

- 
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τὸ δὲ ἀκατάληχτον, τὸ μόνην τὴν τελευταίαν ἔχον es 
ἰαμβικήν, καλεῖται ᾿“σκληπιάδειον, οἷον τὸ ᾿4λκαέου 

ve ἦλϑες9 ἐκ περάτων γᾶς, ἐλεφαφτίναν 
λαβὰν τῶ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων. (33) 

5 τὸ δὲ μέσην uiv ἔχον τὴν ἀντισπαστικήν, τρεπο- 
μένην κατὰ τὸν πρότερον πόδα εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ 
δισυλλάβου σχήματα, ἑκατέρωϑεν. δὲ τὰς ἰαμβικάς. ot 
ὧν ἡ πρώτη καὶ ἀπὸ σπονδείου ἄρχεται, ᾿Δλκαϊκὸν 
καλεῖται Boii Mi NE it οἷον 

10 κόλπῳ σ᾽ 1? ἐδέξανϑ᾽ ἁγναὶ Χάριτες Κρόνῳ. (ω) 

(ὡ) τῶν δὲ τετραμέτρων, τὸ μὲν καταληκτικὸν καϑαρόν 
ἐστι τὸ τοιοῦτον, ! 

κατϑνάσκει 11 Κυϑέρη᾽ ἁβρὸς 'άδωνις" τί κε ϑεῖμεν. 
καττύπτεσϑε 1? κόραι, καὶ κατερείκεσϑε χιτῶνας. Í Sa .(2) 

15 τὸ δὲ τὴν δευτέραν ἰαμβικὴν ἔχον καλεῖται Πριά- 
σειον 13, οἷον 

τὼ Ἢ ) - M » y ἐν 

ἠρίστησα μὲν ἰτρίου λεπτοῦ μικρὸν ἀποκλάς" 65 
οἴνου δ᾽ ἐξέπιον κάδον" viv δ᾽ ἁβρῶς ἐρόεσσαν 

τὰ Κ. ψάλλω πηκτίδα τῇ φίλῃ, κωμάξων ἘΝ d) παιδὶ 

90 ἀδροῇῦ . . "u ὐππλῦε VOUS 5.17] 

πολυσχημάτιστον μὲν οὖν αὐτὸ ποιοῦσιν᾽ - ἀλλὰ τόγε 
καϑαρῶς ἐσχηματισμένον ἐστὶ τοιοῦτον. )Έστι δὲ 
πυκνὸν καὶ τὸ τὴν δευτέραν μόνην ἀντισπαστικὴν 

2 τὸ ᾿Δλκαίου om. ΗΒΕῚ 8 ἦλϑες] ἦλϑεν HFI, ἦλθον Β 
ἐλεφαντίνων ΕἸ 6 πρότερον πόδα Hotchkis] ἕτερον πόδα 
libb. 1 δισυλλάβου] τετρασυλλάβου PSM1 8 ᾿“λκαϊκὸν 

PMN, ἀλχαϊκὸν C, ἀλκμαϊκὸν rell. 10 κόλπῳ] κόλπος Fl 
129 τὸ ̓ τοιοῦτον] τὸ om. M 13 κατϑνάσκει Bentl. Hotchkis, 
καταϑνάσκει libb. ,“Κυϑέρη᾽ C, Κυϑέρει᾽ rell. 14 κατερεί- 
κεσϑε Pauw, κατερύχεσϑαι E s ᾿κατερύχκεσϑε Μ, κατερύχκεσϑε 
rell. 19 κωμαξων παιδὶ ἁβρῇ CPSMTu, κωμαξ. παρὰ παιδὶ 
Boeckh. metr. Pind. 288, κομαξ. ποδὶ v ἀβρῆ ἨΕῚ, x. ποδὲν 
ἁβρῶς B 72, x. ποδὶ ἁβρῷ Scalig., κα. παῖδ᾽ ἁβρῇ Gaisf. 



Cap. 10. ΠΕΡῚ ANTIZIIAXTIKOT. 3D 

ἔχον: ᾧ μέτρῳ ἔγραψεν ἄσματα καὶ Σαπφώ. ἐπὶ 
ς τῆς τοῦ ἑβδόμου (ἀρχῆς) f. . 

: γλυκεῖα μᾶτερ. οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἰστόν M, 
πόϑῳ δαμεῖσα παιδός, βοαδίναν δι᾽ ᾿Αφροδίταν. (9o) 

(95 To δὲ ἀκατάληκτον καλεῖται Σαπφικὸν ἑἕκκαιδεκα-- 
L GUAA«Bov: ᾧ τὸ τρίτον ὅλον Σαπφοῦς γέγραπται" 66 

i πολλὰ δὲ καὶ ᾿Αλκαίου ἄσματα, 

Νύμφαις 15 ταῖς Διὸς ἐξ αἰγιόχω φασὶ τετυγμέναις. (3* ) 

Σιμμίας δὲ xal τῷ ὑπερκαταλήκτῳ κέχρηται. 

10 τὸν στυγνὸν 15 Ιελανίππου φόνον af πατροφόνων ἔριϑοι. 

ὅπερ καὶ καλεῖται Σιμμιακόν “ὃ δὲ ᾿4λκαῖος καὶ 
πενταμέτρῳ ἀκαταλήκτῳ ἐχρήσατο, - 

Κρονίδα βασιλῆος γένος, Alav, τὸν ἄριστον πέδ᾽ ᾿Αχιλλέα V. (q8o) 

. Keg. ια΄. Περὶ(τοῦ ἀπὸ μείξονοφέωνικοῦ" ς. 

(!) Τὸ δὲ ἀπὸ μείζονος ἰωνικὸν συντίϑεται μὲν καὶ 
καϑαρόν, συντέϑεται δὲ καὶ πρὸς τὰς τροχαϊχὰς ἐπί- 
uixTOV: ὅτε μέντοι ἀκατάληκτόν ἐστι, καϑόλου σπα- οἵ 
νίως εἰς τὴν ἰωνικὴν περαιοῦται. διὰ τὸ ἀπρεπῆ 

ο΄ εἶναι τὴν ἰωνικὴν ἐπὶ τέλους ovcav(2y Eat. τοίνυν 
20 ἐπίσημα ἐν τῷ ἰωνικῷ, ἑφϑημιμερὴ μένξ, τὰ τοι-- 

αὕτα, οἷς ἡ Τελέσιλλα ἐχρήσατο. 

μὲ σι 

“4ὃδ᾽ Ἄρτεμις. ὦ κόραι. 

φεύγοισα τὸν ᾿ΔΑλφεόν. ( i) 

1 ἐπὶ τῆς τοῦ ἑβδόμου Tu, ἐπέ τε τοῦ ἑβδόμου HBFI, 
| τῆς ζ΄ PSM, ἐπὶ τοῦ ἑβδόμου Θ᾽ στῷ γλυκεῖα) γλυκυα C, A 

xna P πρέκην CP, κρέκειν rell. ἐστόν] i«ccóv SFl 4 
zoógo| πύϑῳ Fl 5 ἑξκαιδεκασύλλαβον CGaisf. 9 2iu- 
μίας δὲ] Z. μὲν N 11 καὶ καλεῖται CP, καὶ om. rell. 18 
πέδ᾽ Casaub., πόδ᾽ Tu, παῖδ᾽ rell. 15 To δὲ CPMTu, δὲ om. 
rell. Gaisf, xol καϑαρὸν] καὶ om. € 18 εἰς τὸν ἰωνικὸν H 
Fl 20 ἐν τῷ ἑωνικῷ ἐπίσημα FI 

3 E 
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καὶ δίμετρον ἀκατάληκτον, τὸ καλούμενον Κλεομά-- 
χειον ὃ, ἐν ᾧ καὶ οἵ μολοσσοὶ ἐπὶ τῶν ἀρτίων χω- 
ρῶν ἐμπίπτουσι καὶ οἵ χορίαμβοι. οἷον 

Τίς τὴν ὑδρίην ὑμῶν 

ἐψόφησ᾽ ; ἐγὼ πίνων. (eM. 6r P 994) 

(3) καὶ τρίμετρα βραχυκατάληκτα, τὰ καλούμενα Πρα- 

10 

ἑν. 

15 

ξίλλεια: ἃ τὴν uiv πρώτην ἔχει ἰωνικήν, τὴν δὲ 
δευτέραν τροχαϊκήν" οἷά ἐστι τὰ τοιαῦτα Σαπφοῦς" 

Πλήρης μὲν ἐφαίνεϑ᾽ ἃ σελάναδ' 

αἵ δ᾽ ὡς περὶ βωμὸν ἐστάϑησαν. (5 3) 

Τὰ δὲ τρίμετρα ἀκατάληχτα διχῶς συνέϑεσαν οἱ 
«Αἰολεῖς: τὰ μὲν γὰρ ἐκ δύο ἰωνικῶν καὶ τροχαῖ- 
κῆς ἐποίησαν βάσεως. οἷον 

Κρῆσσαι νύ ποϑ᾽ ὧδ᾽ ἐμμελέως πόδεσσιν 
ὠρχεῦνϑ᾽ ἁπαλοῖς ἀμφ᾽ ἐρόεντα βωμόν. (4.99) 

» 2 “ὦ * « (3 4 ἔνια δὲ καὶ ἐκ μιᾶς ἰωνικῆς καὶ δύο τροχαϊκῶν, οἷον 
Τριβώλετερ" οὐ γὰρ ᾿ρκάδεσσι λώβα. CA. 33) . 

^C. (u) Τῶν δὲ τετραμέτρων ἐπισημότατόν ἐστι τὸ βραχυ-- 

we. 20 
κατάληχτον, τὸ καλούμενον Σωτάδειον" τοῦτο δὲ 
κατὰ τὰς (πρώτας) τρεῖς χώρας δέχεται ἰωνικὴν συ-- 
ξυγίαν, ἢ τροχαϊχήν, ἢ τὴν ἐξ ἀναπαίστου" καὶ 
πυρριχίου, ἢ τὴν ἐκ τριβράχεος καὶ τροχαίου, ἢ 
τὴν ἐκ μακρᾶς καὶ τεσσάρων βραχειῶν, ἢ τὴν ἐκ 
βραχειῶν £&, οἷον 

3 οἷον om. Tu 4 ὑμῶν] ἡμῶν ΞΒΡΜΕῚ — 5 ἐψόφοισ᾽ Fl 
9 ἐφαίνετ᾽ SM 11 Τὰ δὲ δίμετρα ΕῚ 18 βάσεως om. CP 
M1 14 ὧδ᾽] οὐδ᾽ Ρ 15 ,ὠρχεῦνϑ᾽ ἁ.] ἀρχεῦϑ'᾽ ἃ. €, ἄἀρ- 
χευντ᾽ ἀπαλοῖς ΕἸ, ὠρχεῦντ᾽ ἀπ. 88 16 καὶ ἐκ μιᾶς] καὶ 
om.SM 17 τριβώλετερ CPS (ef. Choerob. in Theod. 431: τρε- 
βολέτηρ ὦ τριβόλετερ. ἐστὶ δὲ εἶδος ἀκαάνϑης), τριβώλετες ΗΒ 
Fl 18 τὸ βραχυκατάληκτον] τὸ om.CB 20 κατὰ τὰς τρεῖς 
CPSMTu, adiecimus πρώτας, κατὰ τρεῖς FlGaisf. 22 χαὶ 
τροχαίου] τροχαϊκοῦ PSM 28 ἐκ βραχειῶν ξξ] ἐξ ἕξ βρα- 
χειῶν PSM 

08 
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Ἥρην ποτὲ φασὶν Δία τὸν τερπικέραυνον. 

(S) καὶ τετράμετρα δὲ ἀκατάληκτα διαφόρως συνέϑε-- 
σαν" ἢ γὰρ τρισὶν ἰωνικαῖς μίαν τροχαϊκὴν τὴν τε-- 
λευταίαν ἐπήγαγον" καλεῖται δ᾽ Αἰολικόν, ὅτι Σαπφὼ 

5 πολλῷ αὐτῷ ἐχρήσατο. oiov 

εὐμορφοτέρα ΜΜνασιδίκα τᾶς ἁπαλᾶς Γυρίννω, "-- € 
ἀσαροτέρας" οὐδαμὰ πώρανα σέϑεν τυχοίσας.  (S«.- 1€, A), 

Παρατηρεῖν δὲ χρή. ὅτι τὴν πρώτην συξυγίαν καὶ τὸ 
ἀπὸ βραχείας ἀρχομένην ποιοῦσιν, ὥσπερ καὶ ἐν 

10 τοῖς τριμέτροις. : 

Ἢ 

πόας" τέρεν ἄνϑος μαλακὸν μάτεισαι. CSo 5.4.3} 

Ἐνίοτε δὲ ἐναλλὰξ τὰς ἰωνικὰς ταῖς τροχαϊκχαῖς πα-- 

ραλαμβάνουσιν 19, ἀντὶ μὲν τῶν ἰωνικῶν ἔσϑ᾽ ὅτε ? 
τὰς δευτέρας παιωνικὰς παραλαμβάνοντες". ἀντὶ 

15 δὲ τῶν ἕξασήμων τροχαϊκῶν ἔσϑ᾽ ὅτε τὰς ἑπτασή- τι 
μοὺς rooyaixég, oiov 

δέδυκε μὲν & σελάνα καὶ πληΐαδες μέσαι δὲ TV 
νύχτες, παρὰ δ᾽ ἔρχεϑ᾽ ὥρα᾽ ἐγὼ δὲ μόνα καϑεύδω. (5^ 42) 

Κεφ. iB. Περὶ τοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος ἰωνικοῦ. 

20 (!) Τὸ δὲ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ἰωνικὸν συντίϑεται μὲν καὶ 

2 καὶ οι. Ρ τετράμετρον δὲ ἀκατάληκτον — συνετέϑη- 
σαν ΗΒΕῚ 8 5 γὰρ CP, καὶ γὰρ rell. 6 Μενασιδίκα om. Fl 
Γυρίννως P, γυρίννω S (cf. Longini proleg. 8 5), γυρένω 
Fl, ἀργυρίννω N, ynotvoc C, γηρύννω M, γυρήνω Tu —. 1 ἄσα- 
ρωτέρα σουδαμὰ πωρανα C, ἀσαρωτέρας οὐδαμ᾽ ἀπ᾽ ὥρανα P, 
ἀσαρωτέρας οὐδάμ᾽ πωραναὰ S, ἀσσαροτέρας οὐδ᾽ ἅμα πώῶρανα 
M, ἀσαροτέρα σοῦ δ᾽ ἅμ᾽ ἐπ᾽ ὥρανε N, ἀσαροτέρα σοῦ δ᾽ ἅμ᾽ 
ἐπώραναν FIBH. cf. Schol.: ᾿Φσαροτέρας ... βλαβερωτέρας ... 
Οὐδαμῶς ἐμοὶ (libb. μοῦ) ποτὲ εἰρήνη. In versus exitu vvyoi- 
σαν CPM, τυχοῖσα SNH, τυχοῦσα BFl. Lege τυχοίσας, con- 
iunge ἀσαροτέρας σέϑεν τυχοίσας, οὐδαμὰ πῶρανα sc. ἐστιν 
ἐμού. 11 μαάτεισαι CPSMTu, μάτοισαι Η, μάτοισαν BFIM2 
20 Τὸ δὲ MTu, δὲ om. rell. 
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καϑαρόν, συντίϑεται δὲ καὶ ἐπίμικτον πρὸς τὰς 
τροχαϊκὰς διποδίας οὕτως, ὥστε τὴν πρὸ τῆς TQo- 
χαϊκῆς ἀεὶ γένεσϑαι πεντάσημον, τοῦτ᾽ ἔστι τρίτην 
παιωνικήν, καὶ τὴν τροχαΐχήν, ὁπόταν προτάττοιτο 
τῆς ἰωνικῆς, γίνεσθαι ἑπτάσημον τροχαϊκήν, τὸν 
καλούμενον δεύτερον ἐπίτριτον. "Eo9 ὅτε δὲ ἡ μὲν 
τρίτη παιωνικὴ συναιρεῖται εἰς παλιμβάκχειον, τῆς 
δὲ ἐπιφερομένης τροχαϊχῆς ὃ πρότερος λύεται εἰς 
τρίβραχυν. ᾿Εμπίπτουσι δὲ καὶ oí μολοττοὶ ἐπὶ τῶν 
περιττῶν χωρῶν iv τοῖς ἀπ᾿ ἐλάσσονος ἰωνικοῖς, 
ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπὸ μείζονος ἐπὶ τῶν ἀρτίων. 
(2 Καὶ ὅλα μὲν οὖν ἄσματα γέγραπται ἰωνικά, ὡς 
παρ᾽ ᾿Δλκχμᾶνι 

"Exerov μὲν Διὸς viov. 
τάδε ΜΜῶσαι κροκόπεπλοι. (850) 

καὶ παρὰ Σαπφοῖ 

ρούνα C. τί μὲ Πανδιονὶς ὠράνα χελιδών. C83) 

᾿“λκαίῳ δὲ πολλά, ὥσπερ καὶ τόδε 
78 , » 

"Eus δειλάν, ἔμε πάδᾶν κακοτάτων πεδέχοισαν. ( 5.2) 

20 QJ Τῶν δὲ ἐν τῷ μέτρῳ μεγεθῶν τὸ μὲν ἐπισημό- 

σὴς 

τατόν ἐστι τὸ τετράμετρον καταληκτικόν, οἷόν ἐστι 
τὸ Φρυνίχου τοῦ τραγικοῦ τόδε͵ ς 

Τό γε μὴν ξείνια δούσας. λόγος ὥσπερ λέγεται. 
ὀλέσαι, κἀποτεμεῖν ὀξέϊ χαλκῷ κεφαλάν. (Y) 

2 τροχαϊκὰς διποδίας] τρ. ,συξυγίας N 9 καὶ of μολοτ- 
τοὶ] οἵ om. Ὁ 11 ἐν τοῖς ἀπὸ μείξονος] ἐπὶ pro ἐν HBFI 
19 ὡς παρ᾽ ᾿Αλκμᾶνι C, ὥσπερ 4Àx. PSMFI 16 καὶ παρὰ 
Σαπφοῖ] Σαπφοῖ δὲ C(?)PSMFI, καὶ παρὰ Σαπφοῖ 17 
ὠράνα] ὡραένα (i. e. ὡραία) M2 19 κακοτάτων] κακοτάταν 
S, κακότητα ἨΒΕῚ πεδ᾽ ἔχοισαν C, παῖε δ᾽ ἔχοισαν P, πόδ᾽ 
ἔχ. Tu 22 τὸ Φρυνίχου PMFI, τὸ τοῦ Φρυνέχου Tu τρα- 
γικοῦ τόδε P, vg. τουτί Tu 23 δούσας Hermann, δούσαις 
libb. 934 xezorsusiv d'Orvillius, καὶ ποτέ μὲν libb. 

12 
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καὶ LN Φρυνίχῳ TQ κωμικῷ" 

A δ᾽ 3 ἀνάγκα ᾽σϑ᾽ ἱερεῦσιν καϑαρεύειν φράσομεν. ( 79) 

Τοῦτο μέντοι καὶ γαλλιαμβικόν, καὶ μητρφακόν, 
"1€ καὶ ἀνακλώμενον" καλεῖται" [ὕστερον δὲ (τὸ) ἀνακλώ- 9e 
ΕΒ. ς ὅ — ἐκλήϑη (μητρφακὸν) διὰ τὸ πολλὰ τοὺς νεωτέρους 

εἰς τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν γράψαι τούτῳ τῷ μέτρῳ . ἐν NoE T 

oig καὶ τὰ τοὺς τρίτους παίωνας ἔχοντα καὶ τὸν 

παλιμβάκχειον καὶ τὰς τροχαϊκὰς ἀδιαφόρως παρα-- 
λαμβάνουσι πρὸς τὰ καϑαρά, ὡς καὶ τὰἀ-πολυϑρύλ- 

10 λητα ταῦτα παραδείγματα δηλοῖ. 

Γαλλαὶδ μητρὸς ὀρείης φιλόϑυρσοι δρομάδες. 
"d ἔντεα iiti: καὶ χάλκεα siedtedin ( 44...».12}} 

(y Καὶ τῷ YeaoxdvauDue δὲ alicigiie ὅλα ἄσματα τι 

15 συνέϑηκε" 

μεγάλῳ δ᾽ ηὖτε μ᾽ ἔρως ἔκοψεν ὥστε χαλκεὺς " 
πελέκει, χειμερίῃ δ᾽ ἔλουσεν ἐν χαράδρη. — (1/1) 

-. Τῶν δὲ τριμέτρων, τὸ μὲν ἀκατάληκτον, 

 Τξαελεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήῳ (“ «-8}) 

20 παρὰ τῇ Σαπφοῖ: παρὰ δὲ τῷ ᾿ἀνακρέοντι ἑτέρως 
ἐσχημάτισται., 

2 ἄδ᾽ ἀνάγκας 9" libb. 4 Verba ὕστερον δὲ --- τούτῳ 
τῷ μέτρῳ non Hephaestionis sunt, sed scholion in textum in- 
latum. ef. scholl, ad h. 1. (τὸ) et (μητρφακὸν) restituimus, τού- 
τῷ τῷ Αὐτὸν om. Fl 3 καὶ τὸν παλιμβάλχειον) τὸν om. PS 
M 9 καϑαρα] μακρὰ C, καϑὰ FI 10 δηλοῖ marg. C, 
Pauw] δῆλον C, δῆλα rell. 19 Post χρόταλα unus versus 
vel plures evanuerunt, »παραδείγματας illa, ut ipse ait He- 
phaestio, tertii paeonis vel palimbacchii cum ditrochaeo mixti. 
Versus Γαλλαὶ μητρὸς et αἷς ἔντεα παταγεῖται exempla sunt 
contractionis et solutionis ionicorum. 15 συνέϑεικε NHBFI 
16 μεγάλῳ] μεγάλων, μεγάλου 9 ξαελεξάμαν ΟΡ, προς- 
ελεξάμαν SM, προςεδεξάμαν H, προςελεξάμην Fl, προςεῖα- 
βάμανΝ. Κυπρογενήᾳ Bentl., κυπρογέννᾳ CP, χυπρογενείᾳ 
Tu 20 τῷ ̓ ἀνακρέοντι] và om. PSF 

—— —M———————————— — ——— ——U 
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* , » , , * * "^ » 

ἀπὸ μοι ϑανεῖν γένοιτ᾽ * οὐ yag «v ἄλλη 
C50). 

τὸ δὲ καταληχτικόν, m 

Zovicov? σαῦλαι βασσαρίδες. (ϑμουν. $$). 

Τὸ δὲ (δέμετρον vO), ἀκατάληχτον κατὰ τὸν «ἀνα- τς 
κλώμενον χαραχτῆρα πολὺ παρὰ τῷ ᾿Δναχρέοντί 
ἐστι, 

παρὰ δ᾽ ηὖτε Πυϑόμανδρον 

, , M - 

λύσις ἐκ πόνων γένοιτ᾽ οὐδαμὰ τῶνδε. 

κατέδυν ἔρωτα φεύγων. 1) 

τῷ δὲ καϑαρῷ ἑφϑημιμερεῖ ὅλον ἄσμα Τιμοκρέων 
συνέϑηκε, 

Σικελὸς κομψὸς ἀνὴρ 
ποτὶ τὰν ματέρ᾽ ἔφα. 

«1 -] Κεφ. ιγ΄. Περὶ παιωνικοῦ. 

15(0 Τὸ δὲ παιωνικὸν͵ εἴδη μὲν ἔχει τρία, τό τε κρη- 

20 

25 

τικόν 3, καὶ τὸ βαλχχειακόν, καὶ τὸ παλιμβαχχειακόν, 
MU M 3 , 2 i , 8. ^ M ὃ καὶ ἀνεπιτήδειόν ἐστι πρὸς μελοποιίαν" τὸ δὲ 
χρητικὸν ἐπιτήδειον. 4 έχεται δὲ καὶ λύσεις τὰς 
εἰς τοὺς καλουμένους παίωνας. Καλεῖται δὲ καὶ τὮ 

ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ποιητῶν κρητικόν, ὥσπερ ὑπὸ Κρα- 
τίνου ἐν Τροφωνίῳ. 

ἔγειρε δὴ νῦν, μοῦσα, κρητικὸν μέλος. (222) 
* 2 , εἶτα ἐπιφέρει. 

- , « " * ri er ? 

χαῖρε δη. μοῦσα" χρονία μὲν «eie, ὁμῶς ὃ 

ἦλϑες οὐ πρίν γε δεῖν, ἴσϑι σαφές" e ὅπως. 

4 Διονύσσου σαῦλε M, σάῦλαι Pauw, Bergk 5 (δέμετρον 
τὸ) Mehlhorn ἀκαταληκτικὸν Β 8 Πυϑόμανδρον)] Πυϑό- 
μενδρον C marg. P, πυϑόμαν δὲ PMTu 15 παιονικὸν ΕἸ 
16 καὶ τὸ παλιμβακχειακὸν om.Fl 25 οὐ πρίν γε δεῖν Por- 
son, οὐ πρὶν ἐλϑεῖν libb. 
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(2) ̓ Επιτηδεύουσι δὲ ἔνιοι τῶν ποιητῶν τοὺς πρώτους 

καλουμένους παίωνας παραλαμβάνειν, πλὴν τῆς τε-- 
λευταίας χώρας. εἰς ἣν τὸν κρητικὸν παραλαμβά-- 
νουσιν. Οὕτω γοῦν τὸ πολυϑρύλλητον τετράμετρον 

ᾧ συντιϑέασιν, οὗ παράδειγμα ἐκ τῶν ᾿Δριστοφάνους 
Γεωργῶν" 

ὦ πόλι φίλη Κέκροπος. αὐτοφυὲς Artur), 
χαῖρε λιπαρὸν δάπεδον, οὖϑαρ ἀγαϑῆς χϑονός. (no) 

Κέχρηται δὲ αὐτῷ καὶ ἐν ἄλλοις δράμασεν ὁ ᾽4ρι-- 
10 στοφάνης καὶ ἐν Σφηξίν" 

ὦ μακάρι Αὐτόμενες ὥς σε μακαρίζομεν. (12757) 

x«l Εὔπολις ἐν Κόλαξι. 
' ' - ' - , 3. 4 

φημὶ δὲ βροτοῖσι πολυ πλεῖστα παρέχειν éyo, 

καὶ πολὺ μέγιστ᾽ ἀγαϑά" ταῦτα δ᾽ ἀποδείξομεν. (160) 

1 ὅμως δὲ ἐν τοῖς Γεωργοῖς ᾿Δριστοφάνης ἐποίησε τὸν 
τέταρτον παίωνα ἀντὶ τοῦ πρώτου. οὐ τηρήσας τὸ 

C. πρῶτον Ἱπαρατήρημα. 

ΠΣ Aen SPUREN RETE AGIR Cn 

9 — * ΄ Ξ5 , 

ἐν ἀγορᾷ δ᾽ 9 αὐ πλάτανον sv διαφυτεύσομεν. (11) 

AG o v 

ἐν δὲ ταῖς δευτέραις Θεσμοφοριαζούσαις καὶ κρη- | 

50 τιχοὺς πολλάκις ἐν μέσοις τοῖς τετραμέτροις παρ- 
ἕλαβε. 

μήτε Μούσας ἀνακαλεῖν ἑλικοβοστρύχους. 
μήτε Χάριτας βοᾶν εἰς χορὸν! Ὀλυμπίας. 
ἐνθάδε γάρ εἶσιν, ὥς φησιν ὃ διδάσκαλος. (39V) 

8 τὸ κρητικὸν Μ ὅ παράδειγμα Ο, παραδείγματα ΡΜ 
alii 8 MTu (post verba οὖϑαρ ἀγαϑῆς χϑογος): Ὦ μακάρι᾽ 
Αὐτόμενες ὥς σε μακαρίζομεν" τούτῳ μὲν οὖν τῷ ὑρτάτῳ κέ- 
χρηται ᾿Δριστοφάνης καὶ ἐν ἄλλοις δράμασι καὶ ἐν Σφηξέν᾽" 
ἀλλὰ καὶ Εὔπολις ἐν Κόλαξι (Κόραξι Tu) φησὶ γοῦν οὕτως. 
19 δευτέραις Θεσμοφορ. Hemsterhus., προτέροις O. libb. καὶ 
κρητικοὺς) κ. κρητικὸν Fl 
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Σιμμίας δὲ ἐπετήδευσεν ἔν τισι ποιήμασι TOUg ὦ 
πλείστουξ κρητικοὺς παραλαμβάνειν. 

μᾶτερ ὦ πότνια, κλῦϑι, νυμφᾶν ἁβρᾶν ὃ, 
Zi, κυμοχτύπων ἤραν᾽ ἁλίων μυχῶν. 
* , 

καὶ πάλιν, 

σοὶ μὲν εὔιππος. ἐὐπώλος, ἐγχέσπαλος 
- Ἁ 2 , 

δῶκεν αἰχμὰν ᾿Ἔνυαλιος ᾿εὕσκοπον ἔχειν. 

Ev δὲ ποίημα ἐπετήδευσε συνϑεῖναι, ὥστε ἀμφοτέ-- 
ρας τὰς ἑχατέρωθϑεν τοῦ χρητικοῦ μακρὰς λύσας 
τὸν ἐκ πέντε βραχειῶν παραλαμβάνειν παίωνα πλὴν 

- . e 

τῆς τελευταίας, ἐφ᾽ ἧς τὸν τέταρτον παραλαμβά- 
νει παίωνα" ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ τῆς παρατελεύτου 
κέχρηται, | 

, 9 M j?j ^A , M s δ 

σέ ποτε Ζιος ovo πύματα νεαρὲ κορὲ νεβροχίτων. 
t 

Συντιϑέασι δέ τινες καὶ ἑτέρῳ τρόπῳ τὸ τετράμε-- ὃι 
τρον, ὥστε τρεῖς εἶναι τοὺς καλουμένους τετάρτους 
παίωνας, εἶτα τελευταῖον τὸν κρητικόν, 

ϑυμελικὰν VOL μάκαρ φιλοφρόνως εἰς ἔριν 19, (αὦ.161) 

Q δὴ} ἔφαμεν τρόπῳ συνεχῶς κεχρῆσϑαι αὐτοὺς 
ἐπὶ τοῦ τετραμέτρου, ὥστε τοῖς τρισὶ παίωσι τοῖς 
πρώτοις ἐπάγειν κρητιχόν, Τούτῳ καὶ ἐπὶ τοῦ 
πενταμέτρου Θεόπομπος ὃ κωμικὸς ἐχρήσατο ἐν 
Παισίν, ἀφ᾽ οὗ καὶ Θεοπόμπειον καλεῖται, 

πάντ᾽ ἀγαϑὰ δὴ γέγονεν ἀνδράσιν ἐμῆς ἀπὸ συνουσίας. (38 

“Ιύναται1" δὲ καὶ μέχρι τοῦ ἑξαμέτρου προκόπτειν 

1 τισι] τοῖς M1 4 ἤραν᾽ ἁλίων Salmas., ἥραν ἁλίων 
libb. 7 δῶκεν] ἔδωκεν PSM εὔσκοπόν γ᾽ Tu 8 ἄμφο- 
τέρας om. HBFI 9 λύσας] λύσεις M 10 παραλαμβάνει 
Fl παΐίωνα C,om.rell. 11 παραλαμβάνει om.Fl 12 πα- 
ρατελευταίου MTu 18 ϑεμελιακὰν C 20 τοῦ τετραμέ- 
τρου] τῶν τετραμέτρων HBFIM2 25 προκόπτειν -- ἑξάμε- 
roov om. C 
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τὸ μέτρον διὰ τὸ τριακοντάσημον μὴ ὑπερβάλλειν", τὸ C- 
καὶ εἴη ἂν ἕἑξάμετρον καταληκτικὸν [τὸ ̓ καλούμε- e. C 

2 νον] τὸ τοῦ ᾿“λκμᾶνος ἐκ μόνων ἀμφιμάκρων, 82 

) ᾿ἀφροδίτα μὲν οὐκ ἔστι, μάργος δ᾽ Ἔρως οἷα παῖς παίσδει « y C 
r &xo ἐπ᾿ ἄνϑη καβαίνων, ἃ μή μοι ϑίγῃς τῷ κυπαιρίσκῳ. (Atos. 

(14501,4609: δὲ ὅτι καὶ ὅλα ἄσματα κρητικὰ συντί- 
: ϑεται, ὥσπερ καὶ ὍΝ Βακχυλίδῃ., 

λα ὦ Περίκλειτε τἄλλ᾽ ἀγνοήσειν μὲν oU σ᾽ ἔλπομαι. ( 31216 6€ ) 

(8) Τὸ δὲ βακχειακὸν σπάνιόν ἐστιν, ὥστε. εἰ καί 
10 πού ποτε ἐμπέσοι, ἐπὶ βραχὺ Mpimihus οἷον 

ὃ ταῦρος δ᾽ ἔοικεν κυρίξειν τιν᾽ ἀρχᾶν, 
φϑάσαντος δ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις προπηδήσεταί νιν. T (νους, 23) 

Τοσαῦτα περὶ τῶν ἐννέα τῶν μονοειδῶν 15 καὶ ὁμοι-- 
οειδῶν 1} μέτρων. 

——» E 

15 WHEPI ΤΩΝ ΚΑΤ᾽ ANTIHIAOGEIAN MIEEQN.) T"W5-- 

(V Τῆς δὲ κατὰ ἀντιπάϑειαν μίξεως νῦν τὰ πυ- 
κνότατα παφραϑησόμεϑα . : 

Ἐπιχοριαμβικὸν μὲν ovv, τὸ Σαπφικὸν dedi 83 

20 μενον ἑνδεκασύλλαβον, oiov 

L 

I 
, 

Ποικιλόϑρον᾽ ἀϑάνατ᾽ "Agoodíza. ($e. 1.1) . 

3 τὸ τοῦ Alxuüvog y τὸ om. rell. 4 παῖς Bentl., om, 

libb., παίσδει CM, παίσδεϊ P, παῖς δὴ Tu, παίςδα ΝΗΒΕῚ 5 
ἀνϑησχαβαίνων ΜΙ, ἀνθηκαβαίνων M2 οκυπαιρέσχῳ CPSM 
Tu, κυπαρέσκῳ Fl 6 συντέϑενται M 8 τ’ ἄλλ᾽ Τὰ, δ᾽ 
ἄλλ᾽ rell. τἄλλ᾽ Herm. 11 κηρύξειν CP, κυρέζειν El, κορύ- 
ἕξειν E2BFI, κπορέξειν Η 13 ὁμοειδῶν FIM — 14 μέτρων om. 
PS .21 Ποικιλόφρων S 
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τοῦτο δὲ τὴν μὲν πρώτην συξυγίαν ἔχει τροχαϊκὴν 
ἑξάσημον, ἢ ἑπτάσημον" τὴν δὲ δευτέραν, χοριαμ-- 
βικήν" τὴν δὲ κατακλεῖδα ἐξ ἰάμβου καὶ τῆς ἀδια-- 
φόρου, ὥστε εἶναι τὰ πάντα δύο σχήματα περὶ τὴν 
τετάρτην συλλαβήν, πῇ μὲν βφαχεῖαν γινομένην, 

πῆ δὲ μακράν. Θάτερον μὲν οὖν σχῆμα, τὸ 

Ποικιλόϑρον᾽., ἀϑάνατ᾽ ᾿ΔΑφροδίτα 

πρόκειται: ϑάτερον δέ, 

ἀλλὰ τυΐδ᾽ ἔλϑ᾽ αἴ ποτὰ καἀτέρωτα. (id. 5.2 

ὥστε εἶναι τὸν κανόνα τοιοῦτον ", 

βαβα βααβ αββ 
βαββ βααβ epe 

ἔστι δὲ καὶ παρ᾽ ᾿4λκαέῳ, καὶ ἄδηλον ὁποτέρου ἐστὶν 
εὕρημα, εἰ καὶ Σαπφικὸν καλεῖται, οἷον 

χαῖρε Κυλλάνας 0 μέδεις, σὲ γάρ μοι ( Atc.s.1), 

καὶ 
ϑυμὸς ὑμνεῖν, τὸν κορυφᾶς ἐν αὐγαῖς 

καὶ 
Maio γέννα τῷ Κρονίδῃ, μαιεία. 

Τοιούτοις χρῶνται τρισὶν εἰς ἑκάστην στροφήν᾽ εἶτ᾽ 
ἐπιφέρουσι τὸ τέταρτον πεντασύλλαβον, χοριαμβι-- 
κὸν πενϑημιμερές, συνεμπῖπτον δακτυλικῷ τῷ εἰς 
δεύτερον τροχαῖον, οἷόν ἐστι τὸ 

πότνια ϑυμόν. ( $e. («4 ). 

1 τοῦτο δὲ om. M 2 ἑξάσημον] ἑξάμετρον BFl 9 ἀλλὰ 
τυίδ᾽ £19" αἴ ποτὰ κατ᾽ ἔρωτα τυίδ CPSMFI, τοί δ᾽ Tu αἴ 
ποτὰ C, αἴ ποτε PSMFI, αἴποτε Tu κατ᾽ ἔρωτα libb. 13 
᾿λλκαίῳ] ᾿Δλκαίωνι libb. "pleriq. , ἀκαέωνι S, ᾿Δλμάνι Ὁ pr. m. 
ἄδηλον] δῆλον 14 καὶ εἰ Σαπφικὸν PSM 15 ὁ μέδεις] 
ὃς NLIS Fl, ὁ u£óov STu 16 καὶ ϑυμὸς ὑμνεῖν τὸν κορυ- 
φᾶσιν αὐγαῖς" καὶ μαία γέννα τῷ κρονέδη μαινεία S, om. rell. 
20 τρισὶν] τισὶν Ῥ 21 ἐπιφέρουσι τὸ διχοριαμβικὸν ΗΒΕῚ 
28 οἷόν ἐστι τὸ τοιοῦτον MTu 
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Q)vo)vo uiv οὖν ἀπὸ τροχαϊκχῆς ἐστὶν ἐπιχοριαμβικόν, C - 
᾿“πὸ δὲ ἀντισπαστικῆς, τὸ καλούμενον Πινδαρι-- 

κὸν ἑνδεκασύλλαβον, ὃ τὴν μὲν πρώτην ἀντισπα- 
στικὴν ἔχει, τὰ δὲ λοιπὰ ὁμοίως τῷ Σαπφικῷ χο- 

5 ριαμβικὴν καὶ ἰαμβικὴν κατακλεῖδα. οἷον 

Ὁ Μουσαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι, --  ( f fruc) ζ«ε. 

: ἄγοις ὦ κλυτὰ ϑεράποντα Zool. Ubos 03) 

6) Ἐπιωνικὸν δὲ ἀπὸ usífovog τρέμετρον καταλη- 
ο΄ χτικόν ἐστι, τὸ καλούμενον ᾿4λκαϊχὸν ἐνδεκασύλ-- 

10 Aefov: ὃ τὴν μὲν πρώτην συξυγίαν ἔχει ἰαμβικήν, 
ἤτοι ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον: τὴν δὲ δευτέραν, ic 
νικὴν ἀπὸ μείζονος, ἢ δευτέραν παιωνικήν" τὴν δὲ 
κατακλεῖδα, ἐκ τροχαίου καὶ τῆς ἀδιαφόρου. οἷον 

ὦ ̓ ναξ άπολλον, παῖ μεγάλω Διός. (4 ἔς.1) 85 
15 ἱΜέλαγχρος αἴδως ἄξιος sig πόλιν. — (14-21). 

ὥστε εἶναι σχήματα μὲν αὐτοῦ τέσσαρα, κανόνα δὲ 
τοιόνδε 

«gag ββαα Bec 

ββαβ ββαα βααὰ 
20 αβαβ αβααὰ βαα 

| ββαβ αβαα βαα 
(ῳ) Τρίμετρον δὲ ἀκατάληκτον τὸ τούτου περιττεῦον 
συλλαβῇ τῇ τελευταίᾳ, καλούμενον δὲ AÀxoixóv δω-- 

| δεκασύλλαβον, οἷον 
: 95 ἰόπλοχ᾽ s ἁγνά, μελλιχόμειδε Σάπφοι. ( Ate. 5.5) 

|. οὗ χανὼν οὗτος 

3 ἑνδεκασύλλαβον om. C. ἀντισπαστικὴν] ἀναπαιστι- 
κὴν HBFI 7 &yoig] ἄγεις M 8 ἀπὸ μείξονος om. M 9 
᾿Δ4λκαϊκὸν om. P 14 ἄναξ — μεγάλοιο HBFl 1 αἴδως] 
αἰδὼς TuFl 246 ἐόπλοκ᾽ ἀγνὰ PM, ἐἰόπλοκ᾽ ἁγνά S μελλι- 

λ 
χόμειδε Μ, μελιχόμειδε PS, μελιχόμειδες C, μελιχόμειδε ΕἸ 
26 οὗ gave] καί ἐστιν ὁ κανὼν HBFl 
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αβαβ ββαα Bee 

BBeB  eBee βαββ 
(5) Τετράμετρον δὲ καταληχτικὸν ἐπιωνικόν, ὃ τὴν sc 
μὲν πρώτην ἔχει ἰαμβικήν, ἤτοι ἑξάσημον ἢ ἑπτά- 

5 σημον, τὴν δὲ δευτέραν ἰωνικὴν ἡ δευτέραν παιω-- 
νικήν, τὴν δὲ τρίτην τροχαϊκὴν ἑξάσημον ἢ ἕπτά-- 
σημον, εἶτα τὴν ἐκ τροχαίου καὶ τῆς ἀδιαφόρου 
κατακλεῖδα. οἷον 

τοιοῦτος εἰς Θήβας πάϊς ἁρμάτεσσ᾽ ὀχήμενος. (οι. Σ1) 
10 ΙΜάλις μὲν ἔννη λεπτὸν ἔχοισ᾽ ἐπ᾽ ἀτράκτω λίνον. (od. 52) 

Ὁ. κανὼν δὲ αὐτοῦ οὗτος 

αβαβ ββαα βαβαὰ βαὰ 

ββαβ «fee βαββ Bu. 
(6)'4m' ἐλάσσονος δὲ ἐπιωνικὸν τρίμετρον ἀκατά- 

15 ληκτόν ἐστι παρ᾽ ᾿Δλκμᾶνι" ὃ τὴν μὲν πρώτην ἔχει 
ἰαμβικὴν ἑξάσημον ἢ ἑπτάσημον, τὰς δὲ ἑξῆς δύο 
ἰωνικὰς ἑξασήμους Μεβδρένι οἷον 

περισσόν. of γὰρ AnoAAov ὁ ύκηος. (feos 13) 
Ivà σαλασσομέδοισ᾽ ἂν ἀπὸ μάσδων. (.Ὁ- 9«) 

^w. Ος 90 χανῶν δὲ αὐτοῦ οὗτος 

αβαβ ααββ ααββ 
ββαβ ααββ ααβα. 
E ^ Β lod , - bd , 

(1) «Καϑαροῦ μὲν ovrog τοῦ ἰωνικοῦ, τοῦτο: ἄνα- 
κλωμένου" δὲ ὄντος αὐτοῦ. προταχϑεῖσα ἰαμβικὴ 81 

25 ἕξάσημος ἢ ἑἕπτάσημος ποιεῖ τὸ τοιοῦτον, οἷον παρὰ 
Σαπφοῖ 

ἴ τῆς ἀδιαφόρου] τῆς om, CP 9 ἁρμάτεσσ᾽ ὀχήμενος 
M2, ἀρμάτεσσι libb., χείμενος C, χήμενος rell. 10 μᾶλις C, 
μάλις P 14 ἀκαταληκτόν om. Tu 18 4)9«5os CP, Av- 
κιος MTuFI 19 ἰνωσαλασσομέδοισαν C; σαλασσομέδοισὰν 
P, σάλας ὁμέδοισαν SMTu, σάλας ὃ mm Fl ἀπομάσδων 
SMTuFl] 94 ἰαμβικὴ ἤτοι ἕξάσημος MTu. 8 ἢ ἕπτάση- 
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ἔχει μὲν ᾿ἀνδρομέδα καλὰν ἀμοιβάν. C 8) 
Ψάπφοι τί τὰν πολύολβον ᾿ἀφροδίταν. (53) 

νι “κανὼν δὲ ἀὐτοῦ οὗτος 

αβαβ ααβα βαββ 
ββαβ ααβα βαβα. 

ΨΥ ΚΤ 

ot 

(ΠΕΡῚ AZTNAPTHTQN. 

6) Γίνεται δὲ καὶ ἀσυνάρτητα!᾽, ὁπόταν δύο κῶλα μὴ 
δυνάμενα ἀλλήλοις συναρτηϑῆναι μηδὲ ἕνωσιν ἔχειν 

10 ἀντὶ ἑνὸς μόνου παραλαμβάνηται στέχου. 

(Περὶ τῶν ἐπισυνϑέτων.) . ev «et 

6) Πρῶτος δὲ καὶ τούτοις "Aoy(Aoyog κέχρηται" πῆ 85 
μὲν γὰρ ἐποίησεν ἔκ vs ἀναπαιστικοῦ ἑφϑημιμε- 
ροῦς καὶ τροχαϊχοῦ ἡμιολέουΣ τοῦ καλουμένου i9v- , 

15 φαλλικοῦ 

"Egecuovíón —— χρῆμά τοι γελοῖον. ( eos. 0) 

Τοῦτο δὲ οἵ μετ᾽ αὐτὸν οὐχ ὁμοέως αὐτῷ ἔγραψαν" 
οὗτος μὲν γὰρ τῇ τε τομῇ δι᾽ ὅλου χάχρηται Tun χὰ. Ὁ Ὁ 
ἐφϑημιμεροῦς * ᾿- x0 σπονδείους παρέλαβεν ἐν τῷ 

0 ἀναπαιστικῷ κώλῳ, οἷον 

᾿φστῶν δ᾽ of uiv κατόπισϑεν ἧσαν of δὲ πολλοί. [Qe 8) . 

pog om. Fl 1 ᾿ἀνδρομέδαν ΟΡ καλὰ CPSM 2 Ῥαπφοῖ 
CPSH, Ψαφοι Fl — 3 αὐτοῦ οὗτος] αὐτοῦ 00s MTu 8 καὶ 
ἀσυνάρτητα) καὶ om, MTu. [10 παραλαμβάνηται) -ξται C, 
τῶωνται Τα, τουνται M — 18 δλου]ῦλον suprascr. P — τοῦ ἔφϑη: 
μιμεροῦς)] τοῦ om. M 420 κώλῳ S, κώλῳ δύο Tu, κόλῳ C, 
xvxio NHBFIM?2 21 ἦσαν Meineke, ἦσαν libb. 

4 
Fr 

^ 
i 

É 
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oí δὲ μετ᾽ «vróv* τῇ μὲν τομῇ ἀδιαφόρως ἐχρή-- 
σαντο. ὥσπερ Κρατῖνος 

χαῖρ᾽. ὦ μέγ᾽ ἀχρειόγελως ? ᾿ ὅμιλε, ταῖς ἐπίβδαις. 
τῆς ἡμετέρας σοφίας κριτὴς ἄριστε πάντων, 
εὐδαίμον᾽ ἔτικτέδ σε μήτηρ ἰκρίων ψόφησις. (325) 

ἐνταῦϑα γὰρ ὁμοίως τὸ τρίτον μέτρον τέτμηται τοῖς 
᾿Δρχιλοχείοις, τὰ δὲ πρὸ αὐτοῦ Óvo, πρὸ συλλαβῆς. 

(3) Καὶ μέντοι καὶ τοὺς σπονδείους παρῃτήσαντο τοὺς 

10 

1ὅ 

dC 

S 

ov δ᾽ 

€ z sé M 

20 

ἐν τῷ μέσῳ οἱ μετὰ τὸν oy(Aoyov, οὐχ ὡς dva- 
παιστικὸν ἡγούμενοι, ἀλλὰ προσοδιακόν, τὸ ἐξ ἰω-- 
νικῆς καὶ χοριαμβικῆς,. τῆς ἰωνικῆς καὶ βῥαχεῖαν 

τὴν πρώτην δεχομένης. ἁΖύναται δὲ καὶ εἰς τρι- 
ποδίαν ἀναπαιστικὴν διαιρεῖσϑαι", εἰ ἀπὸ σπονδείου 
ἄρχοιτο, οἷον τὸ Σαπφοῦς 
αὐτὰ 0 δέ συ Καλλιόπα, ($2) 

τοῦ προσοδιακοῦ" ὃν καὶ τοῦτο εἶδος. ἔτὸ ἐξ (o- 
νικοῦ καὶ χοριαμβικοῦ συγκείμενον. 
(ω) Τὸ τοίνυν ἀναπαιστικὸν εἴ τὶς οὕτω διαιροῖτο, 

εὑρήσει τῷ προσοδιακῷ ἐφαρμόξον. Ἐὰν μὲν γὰρ 
σπονδεῖον ἔχῃ τὸν πρῶτον, τοὺς δὲ ἑξῆς ἀναπαίέ- 
στους 2, τὰς τοῦ δευτέρου ἀναπαίστου δύο βρα- 
χείας προσϑεὶς τῷ σπονδείῳ ποιήσεις ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείξονος, ᾧ ἐφεξῆς χορίαμβος. -ν C. 

1 μετ᾽ αὐτὸν] add. ᾿Αρχίλοχον Τὰ 2 Κρατῖνος] add. 
ἐν τοῖς τοιούτοις MTu, ἐν τοῖς Πλούτοις Meineke 3 μέγα 
χρειογέλως Τα, ἀχρειόγελος Fl ὄμιλε, ταῖς] ὁμὶλεταῖς P, ὁμι- 
“λετεῖν C, ὁμιλετὴς Tu, 0o uices Fl 5 ἔκτισε τε — ψόφησιν 
Fl 6 τρίτον μέτρον Tyrwhitt, τρίμετρον Tu, τρέτον all. ;Gaisf. 
τέτμηται] τετίμηται Μ — 10 προσωδιακὸν FIM2 12 τρίτον ἀνά- 

89 

| σαίστον PSNHBFIM2Gaisf., τρίμετρον ἀνάπαιστον TuM. Lege . 
τροιποδίαν ἀναπαιστικὴν coll. schol. Nub. 651. — 13 σπονδείου 
'Tu, σπονδείων all.,Gaisf. 16 ov Hermann, ἕν libb. 18 διαι- 
οοἶτο SMTuC2, διαιρεῖτο Ρ, διαιρεῖ CNHBFI 20 τὸ πρῶτον 
P :09 προσϑεὶς CPSMTu, ̓ προστιϑεὶς Fl ποιήσεις CPMTu, 
ποιήσει Fl.. 23 οἷς ἑξῆς χορίαμβος C, οἷς ἑξῆς χορίαμβον 
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5 

aim. "dd de Vs ΤῊΝ“ 5o 

15 

Δύναται δὲ κἂν ἀπὸ ἀναπαίστου κἂν ἀπὸ δα- 
, 13 ἊΜ ^ 3 ^ ς A] 

κτύλου 15 ἄρχηται τὸ ἀναπαιστικὸν ὡς ἰωνικὸν λε- 

λυμένον παραλαμβάνεσϑαι, τῶν ἑξῆς χοριάμβου γι- 
vouévov: διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ ἰάμβου ἄρχονται ἐν 

- , €- Ν᾿ 3 - 

τῷ ἀναπαιστικῷ, ὥσπερ Aoy(Aoyog ἐν τῷ 

"Egecuovíóg Χαρίλαε. 
ς , ^ * , , 3 

ὡς δυναμένου καὶ τοῦ παίωνος δευτέρου ἀντὶ ἰω-- 
νικοῦ τοῦ ἀπὸ μείξονος παραλαμβάνεσϑαι, ἵνα μὴ 
ἀπεοικὸς τῷ προσοδιακῷ γένηται τὸ ἀναπαιστικόν. Asien Isiah a 
Παραιτοῦνται τοίνυν τοὺς ἕν μέσῳ σπονδείους, ἵνα. 
μὴ ἀλλότριον γένηται τὸ ἀναπαιστικὸν τοῦ προσο- 

διακοῦ, ὅπερ ἐστὶν ἐξ ἰωνικοῦ καὶ χοριαμβικοῦ. 
δύναται δέ "e βιαξόμενος καὶ ἑξῆς ὄντων δύο 
σπονδείων, ὡς παρ᾽ —oyuAóyo 

Wb 

exeo 

τῷ "ἊΨ 

ς Arg || 

, ^ Arab , T 57 ς 
αστῶν Ó οἵ μὲν κατοπισϑὲεν {165 

τὸν πρῶτον σπονδεῖον καὶ τὴν (πρώτην) τοῦ δευ- 
τέρου συλλαβὴν μολοσσὸν ποιήσας, καὶ λαβὼν cv- 

τὸν ἀντὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος, τὸν ἑξῆς χο- 
ρέαιβον ποιῆσαι, εἰ μὴ ἄρα ἐν τῷ προσοδιακῷ 1 
συναίρεσις τοῦ ἰωνικοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ μολοσσός, μὴ 

ἐμπίπτοι. 
(ΟὙὙπονοήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ τρίτην διαφορὼν si— 

PSM2HFI, οἷον ἑξῆς χοριαμβικὸν MTu. Lege o ἐφεξῆς χορέίαμ- 
βος. 1 κἂν] καὶ CPS 3 τῶν ἑξῆς, χοριάμβων γινομένων P8; 
τῶν ἑξῆς χ. γενομένων, ἑξῆς χοριάμβων γενομένων MTu, τοῦ 
δὲ (δὲ οπι. Ν) ἑξῆς χοριάμβου γινομένου ΝΗΒΕῚ, τοῦ ἑξῆς χο- 
ριάμβου γενομένου Gaisf. Lege τῶν ἑξῆς χοριάμβου γινομένων 
h. e. prosodiaci anapaestus primus eum anapaesti secundi bre- 
vibus coniunctus sumitur pro ionico soluto σὺ... [ὦ 2, dum ea 
quae sequuntur — | «»— (h. e. seeundi anapaesti longa cum ter- 
tio anapaesto coniuncta) fiunt choriambus. |. 6 ᾿Ερασμονέδη)] Ἕρ- 
μονίδη ἨΒΕῚ 12 ἑωνικοῦ] ἰαμβικοῦ MTu — 16 τὸν πρῶτον 
-- 17 μολοσσὸν ποιήσας marg.SM2HBFI] τὸν ἀνάπαιστον μο- 
λοσσὸν ποιήσας CPSMTu 16 (πρώτην) Hermann, om.libb. 17 
αὐτῶν CPSMTu 20 μὴ ἐμπίπτοι] εἰ μὴ ἐμπ. P, μὴ ἐμπίπτη M 

METRICI GRAECI. 4 

v € 

92 
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ναι" τῷ ᾿Αρχιλόχῳ πρὸς τοὺς μετ᾽ αὐτόν, xaO ἣν 
ἀναπαίστῳ δοκεῖ τῷ πρώτῳ χρῆσϑαι, 

ἜἘρέω πολὺ φίλταϑ᾽ ἑταίρων, τέρψεαι δ᾽ ἀκούων. ( 85) 
φιλέειν στυγνόν περ ἐόντα, μηδὲ διαλέγεσϑα. (δ}} 

- 
€ 3 ᾽ , , " L4 , 35. ᾧ οὐκ ἐχρήσαντο ἐκεῖνοι" φαίΐένεται δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς 
κεχρημένος, δύναται γὰρ ἀμφότερα κατὰ συνεχφώ-- 

| ψησιν εἰς ἴαμβον περιίστασϑαι. Ἡ δὲ τοῦ ἀναπαι- 
στικοῦ φαντασία γέγονε διὰ τὴν ἰωνικὴν ἐν ἕκα- 

“τέρῳ διαίρεσιν: ὥστε τὰς προειρημένας δύο μόνας WC. 
διαφορὰς εἶναι τοῖς νεωτέροις πρὸς τὸν ἰαμβοποιὸν 15 

᾿ἀρχίλοχον. ᾿) Κρατῖνος δὲ ὅταν λέγῃ ἐν τοῖς ᾽24ρχι- 
λόχοις 

Ἐξασμονίδη Βάϑιππε τῶν ἀωρολείων 11, (Ὁ) 98 

τοῦτο τὸ μέτρον ἀγνοεῖ, ὅτι οὐκ ἄντικρυς μιμεῖται 
- 7 , i] 2 , 

τοῦ ᾿“ρχιλόχου τὸν 'Egaouovíónv. 
(&)8. Ἕν μὲν δὴ τοῦτο τῶν παρ᾽ AoyiAóyo ἀσυναρ-- 
τήτων. 4ÀAÀo δὲ τὸ ἐκ δακτυλικῆς τετραποδίας καὶ 
τοῦ αὐτοῦ .ἰϑυφαλλικοῦ S, C eds ιδ0) 

Οὐκ ἔϑ᾽ ὁμῶς ϑάλλεις ἁπαλὸν χρόα, κάρφεται γὰρ ἤδη. 

γένεται. δὲ ὁ τελευταῖος 1 τῆς τετραποδίας διὰ τὴν 
ἐπὶ τέλους ἀδιάφορον καὶ κρητικός, 

καὶ βήσσας ὀρέων δυσπαιπάλους οἷος ἦν ἐπ᾽ ἠβῆς. (νι. is? 

Τοῦτο παρὰ μὲν τοῖς νεωτέροις πολὺ τὸ μέτρον 
3 ᾿ὕ [x À ^ Ἁ , 

ἑστέν, ὥσπερ καὶ παρὰ Καλλιμάχῳ 

7 τοῦ ἀναπαίστου φαντασία Gaisf. gum TuFl. Lege τοῦ 
ἀναπαιστικοῦ cum C, φαντασία τοῦ ΥΩ PS, φαντασία 

τοῦ ἀναπαίστου M 8 γέγονε] γεγονᾶι P, γεγονέναι NHFI 
11 ὅταν λέγοι Fl 1 τὸν Ἐρασμονίδην ΟΡΜΕῚ. Aut sic aut 
τὸ ᾿Ερασμονέδη legendum. Gaisford τὸν ̓ Ερασμονίδη. 18 
post ἐἰϑυφαλλικοῦ add. Tu: οἷόν ἐστι τὸ τοιοῦτον 21 post 
καὶ “κρητικὸς add. Tu: οἷόν ἐστιν οὗτος 223 οἷος] οἷον CPS 
ἣν ἐπήβης CPS, ἦν ἐπ᾿ ἥβης ΜΕῚ 28 Τοῦτο παρὰ μὲν MTu, 
μὲν om. rell, 24 ὥσπερ καὶ] καὶ ora. Τὰ 
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τόν μὲ παλαιστρίταν ὀμόσας ϑεὸν ἑπτάκις φιλήσειν. (191) 

παρὰ δὲ Κρατίνῳ ἐν τοῖς Σεριφίοις, οὐκέτι ἀκατά-- 
᾿ ληκτόν ἐστι τὸ δακτυλικὸν τὸ ἡγούμενον τοῦ (9w- 94 
| φαλλικοῦ, ἀλλὰ καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, 

- B χαίρετε πᾶντες ὅσοι πολύβωτον ποντίαν Σέριφον. 

| (3) y. Τρίτον δέ ἐστι παρ᾽ "Aoyi4ógo ἀσυνάρτητον 39 
: ἐκ δαχτυλικοῦ πενϑημιμεροῦς καὶ ἰαμβικοῦ διμέ- 

τρου ἀκαταλήκτου, : 

ἀλλά μ᾽ ὃ λυσιμελής. ὦ ̓ ταῖρε. δάμναται πόϑος. (8$) 

10 [to) à. "E Evóotóv ἐστι καὶ ἐπισύνθετον"" καὶ τὸ δι- ew..( 

πενϑημιμερὲς τὸ ἐγκωμιολογικὸν καλούμενον, ὅπερ 
. ἐστὶν ἐκ δαχτυλικοὺ πενϑημιμεροῦς καὶ ἰαμβικοῦ 
τοῦ ἴσου. ᾧ κέχρηται μὲν καὶ ᾿4λκαῖος ἐν ἄσματι, 

οὗ ἡ ἀρχή 
15 Ἦ δ᾽ ἔτι Δινομένῃ τῶ Τυρρακήω 

-ovv C τἄρμενα λαμπρὰ κέατ᾽ ἐν μυρσινήω. ( ὃ) νν-ς 

κέχρηται δὲ καὶ ᾿ἀνακρέων ἐν πλείοσιν ἄσμασιν, 90 

Ὀρσόλοπος μὲν "Ane φιλέει μεναιχμάν. ( 76) 

| (lUe. Τὸ «δὲ ἀντεστραμμένον"2 τούτῳ ἰαμβέλεγος 
- 90 χαλεῖται᾽ τούτῳ δὲ ἐν συνεχείᾳ οὐκ ἴσμεν τινὰ κε- 

χρημένον, διεσπαρμένως δέ" 

πρῶτον μὲν εὔβουλον Θέμιν οὐρανίαν. ( C4 90. ! Pa 

1 παλαιστρήταν ΜΕῚ 2 σερέφοις libb., περίφοις 22:5 
χαέρετε πάντες κτλ. Dobraeus] πάντες $'sol libb., πάντα ϑεοὶ 
οἵ πολύβρωτον ποντίαν C, παντοῖαν pro ποντέίαν ἘῚ 9 λυσι- 
τελὴς libb. πάϑος Tu [10 καὶ ἐπισύνϑετον) καὶ om. Tu 
12 ὅπερ ἐστὶν] ἐστὶν om. ΗΒΕῚ 18 καὶ "Alxaiog] καὶ om. Tu 
£v ἄσμασιν Fl 18 διννομένη CPSMHBFl τῶ τυρρακήω σ 
PSM, τῷ τυρράκκω ἨΒΕῚ 16 μυρσένῳ CFl, μυρσίννω SM, 

μυρσῆννῳ p^ 348 ὀρσύλοπος CP, ὀρσόλεπος SHFI , ὀρσόλεπτος 
B, ὄρσ᾽ ὃ λέπος M, 0oc^ ὀλέπος Tu φιλέειν SHBFI uiv αἰἶχ- 
pe&ylibb. 2320 τοῦτο STu 

A* 
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7€» C κείνων λυϑέντων σαῖς ὑπὸ χερσὶν ἄναξ. (Pd .35) 

(2) e. Γίνεται δὲ καὶ τριπενθημιμερὲς ἐκ τούτων 
τὸ καλούμενον Πλατωνικόν, ἐν ᾧ τὰ μὲν ἑκατέρω-- 
ὅὃεν δύο δακχτυλικά εἰσι πενθημιμερῆ, τὸ δὲ μέσον 

5 ἰαμβικόν: κέχρηται δὲ αὐτῷ Πλάτων ἐν ΞΞαντρίαις, 

χαῖρε παλαιογόνων ἀνδρῶν ϑεατῶν ξύλλογε παντοσόφων (90) 

(15) ξ. ᾿ἀντεστραμμένον "5 δέ ἐστι τούτῳ τὸ Πινδα- 96 
οικὸν καλούμενον, Ξ 

ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανϑὰν AQavav. C658) 

10 σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς. (- 116) 

we C. (Περὶ τοῦ μονοειδοῦς τοῦ καλουμένου ἐλεγείου. 

(ἰὼ) η. Τοῦ δὲ δακτυλικοῦ πενθϑημιμεροῦς δὶς λαμ-- 
βανομένου γένεται τὸ ἐλεγεῖον: ἀλλὰ τὸ μὲν δεύ- 
τερον αὐτοῦ μέρος ἑπτασύλλαβον ἀεὶ μένει, ἐκ δύο 

15 δακτύλων καὶ συλλαβῆς. τὸ δὲ πρότερον κινουμέ- 
vovg ἔχει τοὺς δύο πόδας. ὥστε ἢ δακτύλους αὐ- 
τοὺς γίνεσϑαι ἢ GzovÓs(ovg, ἢ τὸν μὲν πρότερον 
δάκτυλον, τὸν δὲ δεύτερον σπονδεῖον" ἢ ἀνάπαλιν, 
τὸν μὲν πρότερον σπονδεῖον, τὸν δὲ δεύτερον δά- 

20 xvvÀov: παρ᾽ ἣν αἰτίαν τὸ μὲν δεύτερον (μέρος) οω.ζ. 
ἀεὶ διπλασιαξόμενον 33 ἐλεγεῖον ποιεῖ, τὸ δὲ πρότε-- 
gov οὐκέτι, ἐὰν μὴ ἐκ δύο δακτύλων συνεστήκῃ; 
οἷον 

Νήϊδες o? Μούσης οὐκ ἐγένοντο, φίλοι. C Coe «8 &) 

1 λύϑεντες C 4 δακτυλικὰ] πλατωνικὰ CP 6 ξυλ- 
Aoyov N πανσόφων CP 9 τυπεὶς] τυπῶς H, 4t πῶς ΒΕῚ 
12 δακτυλικοῦ] καταληκτικοῦ C δὲς] δύο Fl 16 δύο πό- 
δας] δύο om. C αὐτοὺς om. Tu 1T γίνεσϑαι) γενέσϑαι 
Fl τὸν μὲν πρότερον δάκτυλον e. τὸν μὲν πρότερον σπον- 
δεῖον PS] rell. πρῶτον pro πρότερον Gaisf. 20 μέρος om. 
libb. 21 ἐλεγεῖον] τὴν ἐλεγείαν libb.Gaisf., τὸ ἐλεγεῖον San- 
ten. τὸ δὲ πρότερον οὐκέτι] óbom.S 22 δακτύλων] δακτυ- 
λικῶν BFIM2 συνεστήκει CPS, συνεστήποι MTu 
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[τὸ μὲν δεύτερον διπλασιασϑὲν ποιεῖ ἐλεγείαν, τὸ δὲ πρό- 
“τερον οὔ] ὥστε αὐτὸ (τὸ ἐλεγεῖον) ποτὲ μὲν τεσ-- τον. 
σαρεσχκαιδεχασύλλαβον γίνεσθαι, ποτὲ δὲ τρισκαι- 
δεκασύλλαβον. ποτὲ δὲ δωδεκασύλλαβον. 

5(.5) Καὶ τοῦ μὲν TUAM OREL, MEI ἕν σχῆμα 97 

παῖς ἅτε. τῶν δ᾽ ἐτέων ἡ δεκὰς οὐκ ὀλίγη. ( CM: «897 

ὁμοέως δὲ τοῦ δωδεκασυλλάβου ἕν 

τίχτεσϑαι" βροντᾶν δ᾽ οὐκ ἐμόν, ἀλλὰ Διός. ( CM. 4.99) 

Τοῦ δὲ τρισκαιδεκασυλλάβου δύο σχήματα: ποτὲ 
10 μὲν πρῶτος ὁ δάκτυλος 

Νήϊδες οἱ Μούσης ovx xa us φίλοι. 

ποτὲ δὲ δεύτερος 

ῥέζειν, καὶ στεφέων εὔαδε τῷ Παρίῳ. ( Co-4 «91 ) 

Ze δὲ τὸ ἐλεγεῖον 35 τέμνεσθαι πάντως xc 
15 ἕτερον τῶν πενϑημιμερῶν᾽ εἰ δὲ μή, ἔσται πεπλημ-- 

μελημέγον, οἷον τὸ Καλλιμάχου 

ἵερά, νῦν δὲ Διοσκουρίδεω 35 γενεή. ( CAAC (92) 

[Περὶ τῶν ἀντιπαϑὦν.] πῶς ἃ 

(19. ΄4λλο ἀσυνάρτητον ὁμοίως κατὰ τὴν πρώτην 98 t 

20 ἀντιπάϑειαν"], ἐξ ἰαμβικοῦ διμέτρου ἀκαταλήχτου 
καὶ τροχαϊκοῦ ἑφϑημιμεροῦς. τοῦ καλουμένου Εὐ- 
ριπιδείου, οἷον τὸ ἐν τοῖς ἀναφερομένοις εἰς ᾽4ρ- 
χίλοχον Ἰοβάκχοις 

Δήμητρος ἁγνῆς καὶ Κόρης τὴν πανήγυριν σέβων. (120). 

( 1) ι. Ἅλλο τούτου ἔλαττον" κατὰ τὴν τελευταίαν 

1 τὸ μὲν δεύτερον κτλ. delevimus. 2. (τὸ ἐλεγεῖον) ad- 
iecimus. 3 ite P, om. rell. ποτὲ δὲ τρισκαιδεκα- 
σύλλαβον om. ΕἸ... 4 ποτὲ δὲ δωδεκασύλλαβον om. Τὰ — 6 
παῖς Td παίσατε libb. — 15 ἕτερον] ἕκαστον Ν 25 οἷον 
τὸ] οἷόν ἐστι τὸ SM 
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συλλαβὴν τὸ καλούμενον Εὐριπίδειον τεσσαρεσκαι-- 
δεκασύλλαβον, οἷον παρὰ μὲν αὐτῷ Εὐριπίδῃ 

"Edog?9 ἡνίχ᾽ ἱππότας ἐξέλαμψεν ἀστήρ. ( [“-929). 

παρὰ δὲ Καλλιμάχῳ | 
5 ἔνεστ᾽ AmoÀAov τῷ χορῷ τῆς λύρης ἀκούω" 

καὶ τῶν ᾿Ερώτων ἠσϑόμην᾽" ἔστι κἀφροδίτη. CUC) 

(ιϑλα. "4440 ἀσυνάρτητον ὁμοίως. κατὰ τὴν πρώτην 
ἀντιπάϑειαν 55, ἐκ τροχαϊκοῦ διμέτρου ἀκαταλήχτου 
καὶ ἰαμβικοῦ ἑφϑημιμεροῦς., ὅπερ, ἐὰν παραλλάξῃ 99 

10 τὴν τομήν, γίνεται τροχαϊκὸν προκχαταληκτικόν ?! 

ἔστι μοι καλὰ πάϊς χρυσέοισιν ἀνθέμοισιν 

ἐμφερῆ ἔχοισα μορφάν, Κλε(η)ὶς ἁγαπατά. 
ἀντὶ τᾶς ἐγὼ οὐδὲ “υδίαν πᾶσαν, οὐδ᾽ ἐραννάν. LS MA. 85) 

(19) τούτων δὲ τὸ uiv δεύτερον δῆλόν ἐστιν ἀπὸ τῆς 
15 τομῆς ὅτι οὕτως σύγκειται. ὡς προείρηται, ἐκ TOU 

τροχαϊκοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου καὶ τοῦ ἑφϑημι- 
μεροῦς ἰαμβικοῦ" τὸ δὲ πρῶτον. διὰ τὸ πρὸ συλ- 
λαβῆς ἔχειν τὴν τομήν, ἐγένετο προκαταληκτικόν, 100 
ἐκ τροχαϊκοῦ ἑφϑημιμεροῦς. τοῦ 

20 ἔστι μοι καλὰ παῖϊς. 

καὶ διμέτρου ἀκαταλήκτου, τοῦ 

χρυσέοισιν ἀνϑέμοισιν 53, 

τὸ δὲ τρίτον ἐξ ὑπερκαταλήκτου "", 

5 ἀκούω καὶ τῶν Ἐρώτων om C 6 κπάφροδίέτη] χάπολ- 
λων ἀφροδίτη P, χ᾽ ἀπολλ. ego. € 11 ἀνϑέμοισιν)] ἀνϑέο- 
μοισιν Fl 12 ἔχουσα Fl. ἐμφέρην pro ἐμφερῆ Bergk. 
4Àsig libb., κλεὶς Fl. Hephaestio hoc loco amphibrachum vel 
palimbaechium legit, quam ob rem Gaisf. ἃ Κληὶς vel ἃ Κλαὶς, 
Ahrens Κλεηὶς scriptum fuisse suspicatur. ἀγαπατα Bentl.| 
ἀγαπατά libb. 18 οὐ Μ“υδίαν Fl 14 post δεύτερον habent 
MTu: δηλαδὴ τὸ ἑφϑημιμερῆ ἐμφερῆ ἔχον μορφὴν κλεὶς ἀγα- 
πητὰ 1 οὕτως σύγκειται) οὐ σύγκειται TuM ὡἣἣς προεί- 
ρηται] ὥσπερ εἴρηται C ν 
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ἀντὶ τᾶς ἐγὼ οὐδὲ “υδίαν. 

καὶ βραχυκαταλήκτου 5,, 
- 8, 9 , 

πᾶσαν οὐδ᾽ ἐρανναᾶν. 

- (26) ιβ. ᾿ἀνακρέων δὲ οὐκ ἰαμβικῷ ἀλλὰ χοριαμβικῷ 
5 ἐπιμίχτῳ πρὸς τὰς ἰαμβικὰς ἐπήγαγε τὸ ἰϑυφαλλικόν, 

τὸν μυροποιὸν 8 ἠρόμην Στράττιν εἰ κομήσει. ( 30) 

(z4) ἐγ. Τούτου δὲ μεῖξόν ἐστι συλλαβῇ τῇ τελευταίᾳ 
τὸ καλούμενον Κρατίνειον. Ἔστι γὰρ ἐκ χοριαμ-- 
βικοῦ ἐπιμίκτου, τοῦ τὴν δευτέραν ἰαμβικὴν ἔχον-- 

10 τος, καὶ τροχαϊχοῦ ἑφϑημιμεροῦς" 

Εὔτϊε κισσοχαῖτ᾽ ἄναξ, χαῖρ᾽. ἔφασκ᾽ ᾿Εκφαντίδης. (32...) 
πάντα φορητά, πάντα τολμητὰ τῷδε τῷ χορῷ. (324 67 91 

σπλὴν AXevíov νόμοισι. καὶ Σχοινίωνος. ὦ Χάρον. C324 «J jos 

(22) τὸ uiv οὖν καϑαρὸν Κρατένειον τοιοῦτόν ἔστι. 

15 Πολυσχημάτιστον δὲ αὐτὸ πεποιήκασιν oí κω- 

μικοί. Τοὺς γὰρ σπονδείους 3 τοὺς ἐμπίπτοντας ἐν 15 

τοῖς ἰαμβικοῖς καὶ τοῖς τροχαϊκοῖς παρὰ τάξιν “πα- 

ραλαμβάνουσιν ἐν ταῖς μέσαις 51 συξυγίαις, τῇ τρο- 
χαϊκῇ καὶ τῇ ἰαμβικῇ. Εὔπολις δὲ ἐν τοῖς ᾿Ἄστρα- 

20 τεύτοις καὶ ἀτακτοτάτως συνέϑηκε τὸ εἶδος᾽ πὴ μὲν 104 

γὰρ τοιαῦτα ποιεῖ, 

ἄνδρες ἑταῖροι δεῦρ᾽ ἤδη τὴν γνώμην προσίσχετε35, 
εἰ δυνατόν, καὶ μή τι μεῖξον πράττουσα τυγχάνει. (7 7) 

πῆ δὲ τοιαῦτα, 

1 οὐδὲ Λυδέαν] οὐ Λυδίας Fl 6 μυροποιὸν Bergk] λυ- 
ροποιὸν libb. | Zrocziv εἶ κομίσει MTu 9 ἐπιμίχτου τοῦ] 
τοῦ om. Fl 11 ἔφασκε. φαντέδης MTu 13 ΖΣχοινίωνος | 
χοινέωνος Fl Χάρων Μ 19 ᾿᾿στρατεύτοις Tu] εὐστρατεύ- 
τοις CPSMB 20 ἀτακχτοτάτοις C, ἀτακτότατα MTu 22 
δεῦρ᾽ ἤδη libb. Hoe ipsum legit Hephaestio. Vetus lectio 
δεῦρο δὴ ab Hermanno restituta, προσίσχετε Hermann, προΐ- 
σχετε 1100. 28 μή τοι — τυγχάνῃ ΕἸ 
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καὶ ξυνεγινόμην ἀεὶ τοῖς ἀγαϑοῖς φάγροισιν 83, C32) 

ὥσϑ᾽ ὅλον αὐτὸ χοριαμβικὸν ἐπέμικτον γενέσϑαι, τοῦ 
ὅμοιον ᾿ἀνακρεοντείῳ τῷδε. 

Σίμαλον εἶδον ἐν χορῷ πηκτίδ᾽ ἔχοντα καλήν. (face. 21), 

5 πῆ δὲ καὶ ἄλλοις ἐχρήσατο λίαν ἀτάκτοις σχήμασι. 

(Περὶ τῶν μονοειδῶν καὶ τῶν ὁμοιοειδῶν.) ὄν *- 

(23) ιδ. Καὶ τὸ ἐκ τῶν ἀντισπαστικῶν " δὲ καταληκτι- 
κῶν διμέτρων δικατάληκτον i, 0 Φερεχράτης évo- 
σας. σύμπτυκτον 2 ἀνάπαιστον καλεῖ. ἐν τῇ Ko- 6 

10 ριαννοῖς 

ἄνδρες πρόσχετε τὸν νοῦν 5 ἐξευρήματι καινῷ 

συμπτύκτοις ἀναπαίστοις. (19) 

QJ) με. Καὶ τὸ ἐκ τῶν ἰαμβικῶν ἑφϑημιμερῶν δικα-- 
τάληχτον Καλλίμαχος, 

15 Ζήμητρι τῇ πυλαίῃ τῇ τοῦτον δὺκ Πελασγῶν, Lelz«e-.59. 0 

| ὅπερ προἕέταξεν ἐπισυνθέτου. τοῦ £x δακτυλικῆς 

τετραποδίας καὶ ἰϑυφαλλικοῦ, τοῦδε 

xe "Axoíctog τὸν νηὸν ἐδείματο ταῦϑ᾽ ὁ Ναυπρατίτης. (4-2) 

(29) LG. Καὶ τὸ ἐξ ἰϑυφαλλικῶν δύο ἡ Σαπφὼ πεποίηκε 

20 δεῦρο δηῦτε ̂! Μηοῖσαι χρύσεον λιποῖσαι. ι8.) 107 

1 ξυνεγινόμην) ξυνεγεννόμην MTu, ξυνεγιννόμην Μ2 ἀεὶ} 
ΕἸ 2 αὐτὸ χοριαμβικὸν) αὐτὸν j1.CTu 4 Ζίμαλον CTu, 

σίμαλλον B, σέμετρον Fl zvxv(0 CS ὅ πῆ δὲ καὶ ἄλλοις C, 
καὶ ἐν ἄλλοις PSM ἐχρήσαντο CS * Huc revocandum est 
illud quod supra scriptum est in libris de asynarteto elegiaco, 

Ἃ 

7 καταληλτιχὸν δέμετρον ΝΒΕῚ, καταληκτικῶν διμετρῶν Μ 
8 διχαταλήκτων C .9 σύμπικτον C, ̓ σύμπηκτον P, σύμμικτον 
M, σύμπυχτον SFl 11 oos gpra C ἐξευρήματι καινῷ om. 

Fl 12 συμπύκτοις C, συμπῆκτοις P, συμμίκτοις M 15 Zj- 
μήητρον P οὔκ ἐκ Ο, ὁ ἐκ Fl 11 καὶ ἰϑυφαλλικοῦ) ἢ ἰϑυφ. 
Fl 18 ἐδήματο P 19 πεποίηται C 
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ξ 
- (2€).£. Καὶ τὸ ἐκ χοριαμβικῶν ἑφϑημιμερῶν τῶν εἰς 

τὴν ἰαμβικὴν κατακλεῖδα "δ, ἡ αὐτὴ ποιήτρια, 

ὄλβιε γαμβρέ, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὡς ἄραο. 
, ἐχτετέλεστ᾽, ἔχεις δὲ παρϑένον, dv ἄραο. ($4 99) Es 

L ? 2 96 

6 καὶ ὁ ποὺς συνῆψε τὴν λέξιν 45, Κκασὸ onov 

ῖ μελλίχροος δ᾽ ἐπ᾽ ἱμερτῷ κέχυται προσώπῳ. sos 

ti Τοσαῦτα «περὶ τῶν ἀσυναρτήτων. A. ro) 

ΠΕΡῚ IIOATZXHMATIZTO9N. 

Κεφ. ις΄. 

10 (()} Πολυσχημάτιστα δὲ κχαλεῖταιϊ ὅσα κατ᾽ ἐπιλο- 
γισμὸνΣ μὲν οὐδένα πλῆϑος ἐπιδέχεται σχημάτων ", 
κατὰ προαίρεσιν δὲ ἄλλως τῶν χρησαμένων ποιη- 
τῶν" τούτων δ᾽ ἐπισημότατά ἐστι τάδε. 
(2): Τὸ Πριάπειον", οὐ μόνον ἰαμβικῇ τῇ δευτέρᾳ" 

15 χρώμενον, ἀλλὰ καὶ χοριαμβικῇ" καὶ τὸν ἀντίσπα-- 
στον ἔσϑ᾽ ὅτε. τὸν πρῶτον τοῦ παντὸς μέτρου", 
εἰς σπονδεῖον περαιοῦσιν, ἐάν vs ἀπὸ ἰάμβου &g- 
χηται, ἐάν τε ἀπὸ τροχαίου, κατὰ τὸ δεδομένον, 
ἐάν τε ἀπὸ σπονδείου. οἷον παρ᾽ Εὐφορίωνι τῷ 

20 Χερρονησιώτῃ — ( Mew ἤναι. dac. jo 3.,}. 
3 - 53 - 

ov βέβηλος. ὦ τελεταὶ τοῦ νέου Διονύσου. 109 

08 
. μα 

— —Mt m-—-—— 

1 Καὶ τὸ] Καὶ τὰ Μ 8 ὡς ἄρφαο]) ὡς dodi C, ὡς δῷ P 
4 ἔχης CPS ἂν ἄραο] ἀϑάραοΜ, ἃν ἀρᾶϑ', dvaga9 P, ἀνάρας 
BFl 6 διλλέχορος P(SM?), μελέχρονος C, μελέχρως N, usAc- 
χρος Fl δ᾽ ἐπιμερτῷ Fl κέχυται] κέχρηται Ν 7 Τοσαῦτα 
καὶ CSE 10 ἐπιλογισμὸν ἤ ἤτοι κατὰ λόγον τινὰ καὶ κοινωνίαν 
καὶ ποδῶν συγγένειαν Ν 11 μὲν οὐδένα] uivom. C δέχε- 
ναὶ C 12 χρησαμένων CPSMTu, χρησιμοτάτων ΒΕῚΜΖ, γχρη- 
σίμων N 18 ἐστι τάδε] ἐστι om. ΒῚ 14 τῇ ἰαμβικῇ δευ- 
a Fl 18 δεδομένον] δεδογμένον C 

ὙΠ ᾿ ᾿ ὍΝ 

"t 

- * 
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$, ^ *-5 ? , , , »“ 

xoyo δ᾽ ἐξ εὐεργεσίης ὠργιασμένος 1)40 

ὁδεύων Πηλουσιακὸν κνεφαῖος παρὰ τέλμα. 

(53) Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν Γλυκωνείων ὃ τοιαῦτα 10 
, : , t 2 ^ , 

σχήματα παραλαμβάνεται, oiov ἐν τοῖς Κορίννης 
9 

(X43- 5 καλὰ γέροια εἰσομέναδ. 
δὰ Ταναγρίδεσσι λευκοπέπλοις. 

μέγα δ᾽ ἐμὴ γέγαϑε πόλις. 
αι-Ὁ. λιγουροκωτίλης 1" ἐνοπῆς. ( 20) 

ὧδε καὶ τόδε : NOST 
10 καὶ πεντήκονϑ᾽ δὐψιβίας. ( &v- 13) . 

Ἔτι δὲ καὶ πλείοσιν αὕτη κέχρηται σχήμασιν, 

δούρατος ὥστ᾽ ἐφ᾽ ἵππω. 
κατὰ μὲν βριμούμενοι. 
πόλιν δ᾽ ἐπράϑομεν 11. 

15 προφανὴς Γλούκου δέ τις ἄδων. Trpofavás' Y-C. a 

πελέκεσσι δονεῖται. 

4C. (τάχα δὲ καὶ τὸ κωμικόν, τὸ καλούμενον ἐπιω-- 
ψικόν, πολυσχημάτιστον συνέϑεσαν. Μάλιστα δ᾽ ἐν 
αὐτῷ ἀταξία πολλή, ἡ τοὺς σπονδείους ἐπὶ ἀρτίους 

90 χώρας ἔχουσα τῶν ἰαμβικῶν συξυγιῶν, οἷον παρ᾽ 
Εὐπόλιδι ἐν Χρυσῷ Γεένει., 

ὦ καλλίστη πόλι πασῶν ὅσας Κλέων ἐφορᾷ, 

ὡς εὐδαίμων πρότερόν τ᾽ ἦσϑα. νῦν δὲ μᾶλλον ἔσει. (299) 

2 κνεφαῖος οἴῃ. ΕἾ τέλμα] λαῖτμα ΕῚ 3 τὰ τοιαῦτα σχή- 
poro Tu 4 Kooívvgc] κορέννοις C 5 καλὰ om. Fl γέρξια 
Tu , 6 Aevxomémiovo Fl ^ 7 μεγά δ᾽ ἐμὴ μέγαδε πόλις Fl, 
peyo δ᾽ & δὲ πολις C, γέγαϑε 68 πόλις P 8 λι- 
γουροκωτίλης Tu, --κοτίλης rell. ἐνοπῆ C 10 πεντήκοντ᾽ 
οὐψιβίας P, πεντήκοντα ὑψιβίας M 18 κατὰ] καὶ τὰ C, κατὰ, 
suprase. καὶ P βριμόμενοι C 14 πόλιν δ᾽ Ἴπολιν sv M2. 15 

9 οι 3 »" 

προφανεῖς P γλυκοῦ MTu ἀείδων C, ἀιδων P, ἀηδῶν 
M23, αἰδὼν ΕἸ 16 πελεκέσι M 117 ἐπιιωνικὸνΜ 238 μᾶλ- 
λον ἔσση C, μᾶλλον ἔσῃ rell. 



TM 
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 βικὸν πολυσχημάτιστόν ἐστιν, ἐν ᾧ τὰς τροχαϊχὰς 
παρὰ τάξιν ποιοῦσι δέχεσϑαι τὸν σπονδεῖον ἐνίοτε 
δὲ καὶ ἀντισπαστικὸν καϑαρὸν ποιοῦσιν. οἷον 

 ριαμβικοῦ xci τροχαϊκοῦ πολυσχημάτιστόν ἐστιν. 
᾿Αρκέσει τοῦτο δεῖξαι ἡ παράβασις ἡ ἐν τοῖς ᾿στρα- 
0 τεύτοις Εὐπόλιδος πᾶσα, ἵνα μὴ νῦν μηκύνωμεν 
παραδείγματα παρατιϑέμενοι. 

Τοσαῦτα περὶ τῶν μέτρων" περὶ δὲ ποιήματος 
ἑξῆς ῥητέον. 

εὐφράνας ἡμᾶς ἀπόπεμπ᾽ οἴκαδ᾽ ἄλλον ἄλλοσε. (^ - οἴ" 
ὃ σώφρων τε 40 καταπύγων ἄριστ᾽ ἠκουσάτην. ( ἢν. /oor- $2 9) 

(ο) Καὶ τὸ Κρατίνειον 13 δὲ τὸ ἀσυνάρτητον ἐκ yo- us 

kh: 

(27 Καὶ τὸ Εὐπολίδειον τὸ καλούμενον ἐπιχοριαμ- [1ς. 

€3J 

(A) ΠΈΡΙ HOIHMATOZ. $es* Ces Ue 
els. Vott. περὶ 

5 Keg. i£. Zo Joe. ol I: f): 

Τῶν ποιημάτων τὰ μέν ἐστι κατὰ στίχον, τὰ δὲ 
! συστηματικά. τὰ δὲ μικτά, τὰ δὲ κοινά. 
ο΄ ΚΚατὰ στίχον μὲν ὅσα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μέτρου 
] καταμετρεῖται, ὡς τὰ Ὁμήρου καὶ τὰ τῶν ἐποποιῶν 
ἔπη" καταχρηστικῶς δὲ κἂν ὑπὸ χώλου ἢ κόμμα- 
τος. ὡς τὸ Καλλιμάχειον τοῦτο ποιημάτιον, 

ἡ παῖς ἡ κατάκλειστος.. 
A ΄ 

τὴν of φασὶ τεκόντες. 

1 τοῦτο τὸ καλούμενον M 8 παρὰ τάξιν] παρατάξεις N 
5 ἡμᾶς) ὑμᾶς Meineke . czsezeum C 14 ΠΕΡῚ ΠΟΙΗ- 
M"MATOZ] cf. cap. 16, 7 ,,zol ποιήματος ἕξῆς δητέον΄΄. Τοῦ 
αὐτοῦ μετρικῆς εἰσαγωγῆς (εἰσαγωγὴ lib.) περὶ ποιήματος S, 
᾿Ηφαιστίωνος μετρικῆς εἰσαγωγῆς περὶ πρυΐματος PM, Ἧφ. 
περὶ μετρ. εἰσαγ. ἢ περὶ ποιήματος Tu, περὶ ποιημάτων Fl 
19 τὰ τῶν ἐποποιῶν)] τὰ om. CSM, τῶν om. Fl 20 κατα- 

Tu» 
B 

11-9 
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καταμετρεῖται γὰρ ὑπὸ κόμματος ἀντισπαστικοῦ, 
καλουμένου Φερεκχρατείου. 

Συστηματικὰ δέ, ὅσα ὑπὸ πλειόνων μέτρων εἰς 
ὃν σῶμα παραληφϑέντων καταμετρεῖται ἢ συμπλη- 
ροῦται. 

“Μμιχτὰ δέ, ὅσα μέρος μέν τι ἔχει ὑπὸ στίχου κα- 
ταμετρούμενον, μέρος δὲ συστηματικόν. 

Κοινὰ δέ, ὅσα ὑπὸ συστήματος μὲν καταμετρεῖς-- 
ται, αὐτὸ δὲ τὸ σύστημα (ἐκ τῶν αὐτῶν μέτρων) 
ἔχει πληρούμενον, οἷά ἐστι τὰ ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ 
τρίτῳ Σαπφοῦς, ἐν oig καταμετρεῖται μὲν ὑπὸ δι- 
στιχίας. αὐτὴ δὲ ἡ διστιχία ὁμοία ἐστί. 

(Τῶν δὲ συστηματικῶν ἐστι) τὰ μὲν κατὰ σχέ- 
σιν, τὰ δὲ ἀπολελυμένα, τὰ δὲ ἐξ ὁμοίων, τὰ δὲ 
μετρικὰ ἄταχτα, τὰ δὲ μικτά. τὰ δὲ κοινά. 

Κατὰ σχέσιν μέν ἐστι, ὅσα μετρεῖται ὑπὸ (τοῦ 
αὐτοῦ) συστήματος. Καλεῖται δὲ οὕτως διὰ τὸ ἔχειν 
τινὰ πρὸς ἄλληλα σχέσιν τὰ ἐν τῷ ποιήματι συ- 
στήματα ἕν τῷ Mira qr HH 

[4πολελυμένα oL RU : ἀπο 

Ἐξ ὁμοίων δέ. ὅσα ἐκ τοῦ αὐτοῦ dd: ἔστιν, 

ἢ τῆς αὐτῆς συξυγίας, ἢ τῆς αὐτῆς περιόδου ἀρχι-- 
- 9 E ^ , MN € Ἁ , E 

X)59., Οοὐτὲ ὑπὸ στιχου οὐτὲ ὑπὸ συστήματος κατα- - 

μετρούμενα. 

χρηστικῶς δὲ om. Fl.. oup παραληφϑέντων C, παραλειφϑέν- 
τῶν Μ, παραλειφϑέντα M2TuFI.. 6 μέντοι ἔχη ὑπὸ στέχον 
ΕῚ 9 (ἐκ τῶν αὐτῶν μέτρων) adiecimus. τὸ συστηματικὸν᾽ 
ἐστὶ ΕἸ. 11 διστοιχίας et 12 διστοιχία CSM 12 ὁμοία 
ἐστί] fortasse: ὁμοίων στίχων 18 (Τῶν δὲ VeL Vivir 
ἐστι) om.libb. τὰ uivC,om.rell 14 τὰ δὲ ἀπολ.] ó ἃ ὃ. ἃ 
16 τοῦ αὐτοῦ om.libb. 17 διὰ τὸ ἔχειν] ἐν τῷ ἔχειν S ba 
σχέσιν om.S ἐν τῷ om.C 20 Indicavimus lacunam (πο- 
λελυμένα.....) 91 ἐκ τοῦ αὐτοῦ ποδός] ἔκ om Ὁ 22 ἢ 
τῆς αὐτῆς συξυγίας om. ΝΕῚ ἀρχικῆς] ἀρχῆς MTu 
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Μετρικὰ ὃὲ ἄτακτα, ὅσα ἐκ μέτρων μὲν ὁμολο- 
E γουμένων συνέστηκε, τάξιν δὲ καὶ ἀνακύκλησιν οὐκ 
ἔχει, οὔτε κατὰ στίχον, οὔτε κατὰ συστήματα, οἷός 

ἐστιν ὃ Μαργίτης ὁ εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενος. ἐν 
Q παρέσπαρται τοῖς ἔπεσιν ἰαμβικά, καὶ ταῦτα οὐ 

- x«v' ἴσον σύστημα. Τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ Σιμωνίέ- 
δειον ἐπίγραμμα. 

Ἴισϑμια δίς, Νεμέᾳ δίς. Ὀλυμπίᾳ ἐστεφανώϑην, 
E - M 

οὐ πλάτεϊ νικῶν σώματος, ἀλλὰ τέχνα. 
, , ΄ 3 ^ ΄ . 
“ριστόδαμος Θραάσιδος ᾿Αλεῖος παλαᾳ. 

Μικτὰ δέ. ὅσα μέρος μέν τι ἔχει κατὰ σχέσιν, 
μέρος δέ τι ἀπολελυμένον ἢ ἐξ ὁμοίων. 

Κοινὰ δέ, ὅσα καϑ᾽ ἑτέραν μὲν ἰδέαν γέγραπται 
τοῦ “συστήματος, δύναται δὲ καὶ x«9' ἑτέραν γεγρά- 
φϑαι δοκεῖν: οἷον, φέρ᾽ εἰπεῖν, ἐξ ὁμοίων ὄντα κατὰ 
σχέσιν δοκεῖν γεγράφϑαι. Τοσαῦτα μὲν δὴ ταῦτα. 

Πάλιν δὲ ἕκαστον τῶν προειρημένων ὑποδιαι-- 
ρετέον. Τῶν γὰρ κατὰ σχέσιν τὰ μέν ἐστι uovo- 
στροφιχά, τὰ δὲ ἐπῳδικά. τὰ δὲ κατὰ περικοπὴν 
ἀνομοιομερῆ. τὰ δὲ ἀντιϑετικά, τὰ δὲ μικτὰ κατα 
σχέσιν, τὰ δὲ κοινὰ κατὰ σχέσιν. 

Τὰ μὲν οὖν μονοστροφικά ἔστιν, ὁπόσα ὑπο 
μιᾶς στροφῆς καταμετρεῖται. 

Τὰ δὲ (ἐπῳδικά ἐστιν ἐν οἷς συστήμασιν ὁμοί- 
Og ἀνόμοιόν τι προστέτακται. Ἐὰν μὲν οὖν τὸ &v- 

1 ἐκ μέτρων] καὶ μέτρων Μ ὁμολογούμενα συνέστη ΒΕῚ, 
ὁμολογουμένων συνέστηκε CTu 8 οὔτε κατὰ συστήματα 
οὔτε συστηματιχὰ ΟΜΝ, οὐδὲ συστηματικὰ 8 4 ὁ Μαργί- 
της] ὃ om. € 8 Neu£o ὈΟλυμπια (om. καὶ) .. .Δριστοδάμας 

| ocv ἅλιος πάλαι CMSFI 13 ἰδίαν SM 14 συστήμα- 
τος] σώματος ΒΕῚ καὶ om. ΒΕῚ ἕτερον CSM 11 ἕκαστα 
ΟΜ 19 περικοπὴν ΟΜ, παραχοπὴν Fl.. 21 τὰ δὲ 
E κοινὰ κατὰ σχέσιν om. ΒΕῚ 22 μονόστροφά ᾿εἰσιν ὃ ὅσα ΒΕῚ, 
- povoctoogo S 24 ἐπῳδικὰ — p. 02, 2 γένει om. libb. 



10 

20 

62 ΗΦΑΙΣΤΙΩ͂ΝΟΣ ELPXEIPIAION 

ὅμοιον τεταγμένον ἔχῃ ἐν τῇ τελευταίᾳ χώρᾳ, ὁμο-- 
νύμως τῷ γένει) ἐπῳδικὰ καλεῖται, ἐὰν δὲ ἐν τῇ 
πρώτῃ, προῳδικά, ἐὰν δὲ ἐν μέσῳ, μεσῳδικά. 

- a ΕΥ̓ ΄ [ON πὸ 2 * 

Ταῦτα μὲν ovv καὶ ἐν τριάσιν ὁρᾶται: ἐὰν δὲ 
e , ' , , X PL 

ὑπερεξαγάγῃ τὴν τριάδα, γένονται xoi ἄλλαι ἰδέαι 
δύο. ἤτοι γὰρ περιῳδικά ἐστιν, ὅταν αἱ μὲν ἕκα- 
τέρωϑεν (μελοποιέαι) ἀνόμοιαι ὦσιν, (αἷ δὲ ἐν μέσῳ) 
9 ΚΝ m M , , , 

ἀλλήλαις μὲν ὅμοιαι, ταῖς δὲ περιεχούσαις ἀνόμοιαι" 
*A , [4 n.r , 2 , 
ἢ παλινῳδικα, ὅταν «t ἑκατέρωϑεν ἀλλήλαις μελο-- 

ποιίαι ὅμοιαι ὦσιν, καὶ αἵ ἐν μέσῳ ταῖς μὲν περι- 
, ^ πὸ uf * , $n) 

ἐχούσαις αἀνόμοιαν (ἀλλήλαις δὲ δμοιαι). 
Τὰ δὲ κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερῆ τὰς περι-- 

κοπὰς ὁμοίας ἀλλήλαις ἔχει, τὰς δὲ ἐν ταῖς περικο-- 
παῖς περιόδους ἀνομοίους" καλεῖται δὲ τὰ μὲν δυα-- 
δικά, ὅσα δύο τὰς ἐν τῇ περικοπῇ περιόδους Eye, 

iH * " D a» ι Y , e 

τὰ δὲ τριαδικά, ὅσα τρεῖς. τὰ δὲ τετραδικᾶά, ὅσα 

τέσσαρας" καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. 
᾿Δντιϑετικὰ δέ, ὅσα κατὰ σχέσιν μὲν γέγραπται, 

3 , , , 

οὐ μέντοι κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν παραβάλλεται ἀλ- 
λήλοις τὰ ἀντιστρέφοντα- ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἀπὸ τοῦ 

, bd , , v" ? Mi ^^ 9 τέλους τῷ πρώτῳ παρρβαλλεξαι τῷ ἄπο τῆς ἄρ-- 
“ ^ , A] , ^ - 

Xs: καὶ τὸ δεύτερον ἀπὸ τέλους τῷ δευτέρῳ τῷ 
* 

8 προῳδικὰ] περιωδικὰ Μ ἐν μέσῳ ὠδικὰ ,SMBFI, ἐν 
μέσῃ υεσωδιχά Tu — 5 ὑπερεξαγάγη C, ὑπὲρ ἕξ € ἐπάγη ΜΌα, 
ὑπὲρ ἐξ ἀπάγη SFl 6 ὅταν αἵ μὲν Tu, ὅτε εἰ μὲν FIM2, δ᾽ 
ὅτ᾽ εἰμεν S, δότει μὲν 1 Μ T μελοποιέαι Ομ. 110}. cf. infra. 
Fortasse μετροποιίαι legendum. αἵ δὲ ἐν uéco om. libb., καὶ 
at ἐν μέσῳ Raperus. 9 5 παλινῳδιχὰ — 10 ὅμοιαι ὦσιν om. 
C 10 καὶ «t ἐν μέσῳ — 11 ἀνόμοιαι om. ΒΕῚ [10 ταῖς 
μὲν περιεχούσαις M, μὲν om.TuFl 11 (ἀλλήλαις δὲ ὅμοιαι) 
om.libb. 12 ταῖς δὲ πματὰμΜμ 10 ὅσα τρέα ΒΜΕῚ 17 τέσ- 
σαρα SMFI 18 σχέσιν Meibom, ϑέσιν libb. 19 τὴν αὐτὴν 
πρᾶξιν C παραβάλλονται Fl ἀλλήλαις M 20 ἀλλὰ om. 
ΟΜ ἀπὸ τοῦ τέλους om. ΟΜ 21 παραβάλλεσϑαι CM9FI 
τῷ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς om. CM 
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ἀπ᾽ ἀρχῆς" τὸ δὲ τρίτον ἀπὸ τέλους τῷ vQírQ' καὶ 
ἐπὶ τῶν λοιπῶν οὕτω. Ταύτης δὲ τῆς ἰδέας ἐστὶ 
τὸ Ὧον τὸ Σιμμέου καὶ ἄλλα παίγνια. 

Μικτὰ δὲ κατὰ σχέσιν εἰσίν. ὅσα ἐκ μερῶν 
5 ἐστιν, ἐκ πάντων μὲν κατὰ σχέσιν, (ἀν)λομοίων δὲ 
ἀλλήλοις κατὰ τὴν ἰδέαν, ἔκ τε ἐπῳδικῶν καὶ μο-- 
νοστροφικῶν. ἢ κατὰ περικοπὴν (ἀνομοιομερῶν). 

Κοινὰ δέ ἐστι κατὰ σχέσιν, ὅσα χαϑ' ἑτέραν μὲν 
ἰδέαν τῶν κατὰ σχέσιν γέγραπται, δύναται δὲ καὶ 

10 χαϑ᾽ ἑτέραν γεγράφϑαι δοκεῖν, οἷον, εἰ μονοστρο- 
φικῶς γραφὲν δύναται τοῦτο καὶ ἐπῳδικῶς γεγρά- 
φϑαι δοκεῖν. | 
* * * * * ᾿ς * * ᾿ς Ἂς 

M 185 

aM —-—» -' 

3 τὸ om. SM 4 μερῶν] μέτρων libb. ὄ ἀνομοίων) 
ὁμοίως 1100.. Τ ἀνομοιομερῶν om.libb. 9 ἐδεῶν MTu ͵ [10 
καϑ' ἕτερον M 
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ΠΕΡῚ HOIHMATOZ- 

(Κεφ. c.) | 

Στέχος ἐστὶ ποσὸν μέγεϑος μέτρου. ὅπερ οὔτε 
, , 2 - - p ni , 
ἔλαττον ἔστι τριῶν συξυγιῶν, οὔτε μεῖζον τεσσά-- 

M * »! ^ "»" - 3 A 

ρῶν. To δὲ ἔλαττον Ov τριῶν συξυγιῶν, ἐὰν uiv 
, ?! M ΄ 3 , , 2 

πλήρεις ἔχῃ τὰς συζυγίας. ἀκατάληκτόν ἐστι, καὶ 

καλεῖται κώλον, ἐὰν δέ τι ἐλλείπῃ. κόμμα. 
Σύστημα δέ ἐστι μέτρων συναγωγή, ἤτοι δύο ἢ 19 

πλειόνων, ἢ ὁμοίων ἢ ἀνομοίων: ἀνομοίων μέν, 
^ , Y , 

ὡς τὰ ἐλεγεῖαϑ [ξξαμέτρου γάρ ἐστι πρὸς πεντάμετρον 
, | p , M A 2 e , ς ^ κοινωνία "] καὶ οὗ ézgoOoí: τὸ δὲ ἐξ ὁομοέων, ὡς τὸ 

δεύτερον Σαπφοῦς, ὡς προϊόντες δείξομεν. 
Ὄντων δὴ τούτων τῶν ἀνωτάτω γενῶν, κατὰ 

τὴν τούτων μῖξιν ὑφίσταται τά τὲ μικτὰ y&vvxd 120 
προσαγορευόμενα. καὶ τὰ κοινὰ γενικᾶ. 9 x ? θευόμ HAIR e : Ἐπ. 

αἱ μικτὰ μὲν γενικά, ὡς αἱ τραγῳδίαι 

1 Τοῦ αὐτοῦ περὶ ποιημάτων S, τοῦ αὐτοῦ ᾿Ἡφαιστίωνος 
σαφεστέρα διδασκαλία [περὶ] μετρικῆς εἰσαγωγῆς [5] περὶ ποι- 
ἤματος MTu 4 Initio lacunam indicavimus, 6 οὔτε μεῖ- 
ξον τεσσάρων om, BFl ΤὙ τριῶν] δύο CSMTu 9 δέ τι ἐλ- 
λείπῃ] τι om. M 12 ἑξαμέτρου γάρ ἐστι πρὸς πεντάμετρον 
κοινωνία, libb., κοινωνικὰ C] scholion quod in textum irrepsit. 
13 καὶ οἵ ἐπῳδοί οι. 15 Ὄντων δὴ] Ὄ. δὲ Fl 17 κοινὰ 
γενικα) κοινὰ συστηματικὰ libb.Tzetz.Gaisf, 
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καὶ αἷ παλαιαὶ κωμῳδίαι: μέρος μὲν γὰρ τούτων 
γέγραπται κατὰ στίχον, μέρος δὲ κατὰ σύστημα. 
Κοινὰ δὲ γενικαῇῦδ, ἅπερ καὶ ὃ κατὰ στίχον γεγρά- 
φϑαι φάσκων ὑγιῶς ἂν λέγοι, καὶ ὃ κατὰ σύστημα, 
ὡς τὸ δεύτερον καὶ τρίτον Σαπφοῦς. Διὰ μὲν γὰρ 
τὸ ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις κατὰ δύο ὁρᾶν 
παραγεγραμμένον ἕκαστον ἄσμα, καὶ ἔτι διὰ τὸ μη- 
δὲν" εὑρίσκεσθαι ἀριϑμοῦ περιττοῦ, κατὰ GvOT- 
uere νομίζομεν αὐτὰ γεγράφϑαι" πάλιν δέ, τῷ 
ὅμοιον ἑκάτερον εἶναι τῶν ἐν τῇ δυάδι στίχων, καὶ 
τῷ δύνασϑαι τὴν ποιήτριανϊ κατὰ τύχην τινὰ ἀρ- 
τίου πάντα ἀριϑμοῦ πεποιηκέναι, φαίη τις ἂν κατὰ 121 
στίχον αὐτὰ γεγράφϑαι. 

Ζεδειγμένου δ᾽ ἡμῖν τί τέ ἐστι στίχος. καὶ τί 
κόμμα. καὶ ví κῶλον, καὶ τί σύστημα, ὅμως παρ- 
ἕντες ἡμεῖς τὴν τοιαύτην ἀκριβολογίαν, καὶ ταῦτα, 
καίπερ κατὰ κόμμα γεγραμμένα, κατὰ στίχον γε-- 
γράφϑαιϑ φαμέν, 

ἡ παῖς 1] κατάκλειστος, 

τὴν οἵ φασὶ τεκόντες 
εὐναίους ὀαρισμοὺς 

ἔχϑειν ἶσον ὀλέϑρῳ. 

(Keg. β΄. Περὶ τῶν κατὰ στέχον. 

Τῶν δὲ κατὰ στίχον τὰ μέν ἐστι μικτά. τὰ δὲ 
οὔ. Καὶ μικτὰ μέν, ὡς αἱ Μενάνδρου κωμῳδίαι" 
πῇ μὲν γὰρ τετράμετρα ἐν τῷ αὐτῷ ποιήματι, πῆ 

3 Κοινὰ δὲ γενικα)] κοινὰ δὲ συστηματικὰ libb. 1 
ἕκαστος S 8 κατὰ συστήματα] κατὰ σύστημα Μ 10 δυ- 
có. στίχων] δυάδι διστίχων ΒΕῚ 21 εὐναίους ὀαρισμοὺς] 
ἐνναίους ὁ ὁ. M2, εὐνεύους ἀριϑμοὺς ΒΕῚ 22 ἔχϑειν Scalig.] 
ἔχειν libb. 

METRICI GRAECI. 5 
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δὲ τρίμετρα εὑρίσκεται' τὰ δὲ ἄμικτα, ὡς αἱ Ὁμή-- 
gov ῥαψῳδίαι. 

(Κεφ. y'. Περὶ τῶν κατὰ συστήματα! 

Τῶν δὲ κατὰ συστήματα" γεγραμμένων τὰ μέν 
ἐστι κατὰ σχέσιν, τὰ δὲ ἀπολελυμένα. τὰ δὲ με- 
τρικὰ ἄτακτα, τὰ δὲ ἐξ ὁμοίων, τὰ δὲ μικτὰ συστη- 
ματικά, τὰ δὲ κοινὰ συστηματικά 1!, περὶ ὧν ἐροῦμεν. 

M , M 3 3 , τι , 3 
Κατὰ σχέσιν μὲν οὖν ἐστί, α δουλεύοντα ἄντα- 

ποδόσει καὶ ἀνακυκλήσει ὁ ποιητὴς γράφει. 
? , , € d , 12 ^ ^N 

AzxoAsAvuéva δέ, c& εἰκὴ γέγραπται} καὶ ἄνευ 
μέτρου ὡρισμένου. οἷόν εἰσιν oí νόμοι οὗ κιϑαρῳ- 
δικοὶ Τιμοθέου. 

ΜΜετρικὰ δὲ ἄταχτά ἔστιν, ἅπερ μέτρῳ μὲν γέ- 
γραπταί τινι, οὔτε δὲ ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα 13 
οὔτε ἀνακύκλησιν.", οἷόν ἐστι τὸ τοῦ Σιμωνέδου 
ἐπίγραμμα 

Ἴσϑμια δίς, Νεμέᾳ δίς. Ὀλυμπίᾳ ἐστεφανώϑην, 
, T - , ? * , 

οὐ πλατεῖ νικῶν σώματος, ἀλλὰ τέχνᾳ. 

᾿Δριστόδαμος Θράσιδος ᾿Δλεῖος πάλα. 

Τοιοῦτός ἐστι καὶ ὁ Μαργίτης Ὁμήρου" οὐ γὰρ τε- 
ταγμένῳ ἀριϑμῷ ἐπῶν 15 τὸ ἐαμβικὸν ἐπιφέρεται. 

Ἐξ ὁμοίων 15 δέ ἐστιν, ἅπερ ὑπὸ (τοῦ αὐτοῦ) πο-- 
δὸς ἡ (τῆς αὐτῆς) συξυγίας ἢ περιόδου 17 καταμε-- 
τρεῖται ἄνευ ἀριϑμοῦ τινὸς ὡρισμένου" ὡς ἐὰν τε-- 
ταγμένος ἀριϑμὸς ἢ. οὐκ ἔστιν ἐξ ὁμοίων, ἀλλὰ 

1 εὑρέσκεται) ποιεῖται M 1 συστήματα) σύστημα Μ 
8 δουλεύοντα ἀνταποδόσει] δουλεύοντ᾽ ἀποδώσει ΒΕῚ, δου- 
λεύων ἀνταποδώσει CSMTu 10 ἃ om.Fl 11 οἷοι Fl 1ὅ 
τὸ τοῦ Σιμωνίδου] τοῦ om. ΜΕῚ 17 Νέωεα Tu, νεμέα Fl 
ἐστεφανώϑη M 19 ᾿ἀριστόδημος ϑρασὺς ἀλεῖος πάλᾳ libb., 
ἅλιος M corr. Scalig. 20 μαργαρίτης Ὁμήρου M τετα- 
γμένον ἀριϑμὸνμ 32 ποδὸς Tzetz.]zoÓóv BFl 98 οὐκ 
ἔστιν ἐξ] οὐκ ἕξειν ἐξ ΕἸ 

1292 — 
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-. € 
 χατὰ σχέσιν. ὡς ἐν τῷ παρ᾽ -Àxaío ἄσματι, οὗ 

ς , , 

ἡ ἀρχή 
: ἐμὲ δειλάν, ἐμὲ πασᾶν κακοτάτων πεδέχοισαν. ιὶ b . ἐμ X 
» MN i] , ) "i , ^" :JOAC ς 

ἄπειρος μὲν γάρ τις ὧν φήσειεν ἂν αὐτὸ ἐξ ὁμοίων 
ὅ εἶναι, ἐξ ἰωνικῆς ἀπ᾽ ἐλάσσονος συξυγίας καταμε- 
- TQoUuevov: ἡμεῖς δέ, ἐπειδὴ κατὰ δέκα ὁρῶμεν 
αὐτὸ συξυγίας καταμετρούμενον, κατὰ σχέσιν αὐτὸ 
γεγράφϑαι φαμέν. “]Πιόπερ καὶ τὰ μονοστροφικὰ 
ἄσματα, δέκα ὄντα συξυγιῶν, οὕτω πεποιῆσϑαι νο- 

^ N , A 2 e , “ 

10 μίξομεν. Ἔστι δέ τινα τὰ ἐξ ὁμοίων οὕτω πεποιη- 
, : s » 

μένα. oiov τὰ Ἑρμείου. παιωνικὰ ὄντα, 

Ἕπτά μοι δὶς τριάκοντα 15 βασιλεὺς σχεδόν. 

καὶ τὰ ἑξῆς. 
Ὑπολείπεται δὲ ἡμῖν περί τὲ τῶν μικτῶν Gv- 

15 στηματικῶν εἰπεῖν." καὶ τῶν κοινῶν συστηματι-- 
χῶν. “έγομεν τοίνυν ὅτι μικτὰ μέν ἐστι συστη-- 
ματικά,. ὥσπερ εἴ τις τὴν πρώτην ῳὡδὴν ἐν τῷ 
πρώτῳ ᾿4λκαίου 3 xoi τὴν δευτέραν συνάψειε, Gv- 
στηματικῆς οὔσης αὐτῶν ἑκατέρας. 

Ἁ , ΡΣ ^ ' , 7 ς 0 ΑΚοινὰ δέ ἐστι συστηματικὰ τὰ δύο εἴδεσιν ὑπο-- 
, Ld - 

πεπτωκότα. oiov συμβέβηκεν ἐπὶ τοῦ 

ἐμὲ δειλάν, ἐμὲ πασᾶν κακοτάτων πεδέχοισαν. d ep X 
M - * e , ?^ - - - , 

Amsugog μὲν γάρ τις ὧν τῆς τοῦ ποιητοῦ προϑέσεως 
ἐξ ὁμοίων φήσειεν ἂν εἶναι τὸ ἀσμα- ὁ δὲ &uz&- 

)δ ρος χατὰ σχέσιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐπε- 
δείξαμεν. 

4 τις ὧν] ὦν vig M φήσειεν ἂν] ἂν om. ΒΜΕῚ 6 ἐπει- 
δὴ] ἐπεὶ ΟΟΜΤὰ 71 καταμετρούμενον]) γεγραμμένον MTu 
10 οὕτω πεποιημένα] οὕτω om. ΒΕῚ 13 Ἑπτά μοι δὶς] ἕπτά 
&vóig MTu 14 μικτῶν] καταμέχτων MTu συστημάτων 
M?Fl 21 ἐπὶ vov] ἐπὶ τῶν Fl 22 καχοτάτην sine πεδέ- 
χοισαν ΕἸ 28 τις ὧν] ὦν τις Μ 25 ὡς καὶ) καὶ om. M 

5 Ἔ 

194 

125 
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(Κεφ. ὃ. Περὶ τῶν κατὰ σχέσιν. 

Τῶν δὲ κατὰ σχέσιν τὰ μέν ἐστι μονοστροφικᾶ, 
τὰ δὲ ἐπῳδικά, τὰ δὲ κατὰ περικοπὴν ἀνομοιο-- 
μερῆ, τὰ δὲ ἀντιϑετικά, τὰ δὲ μικτὰ κατὰ σχέσιν, 
τὰ δὲ κοινὰ κατὰ σχέσιν. 

Μονοστροφικὰ μὲν οὖν εἰσὶν ὅσα ὑπὸ μιᾶς 
στροφῆς καταμετρεῖται, καϑάπερ τὰ JAxa(ov καὶ 
τὰ Σαπφοῦς καὶ ἔτι τὰ ᾿ἀνακρέοντος. 

᾿Επῳδικὰ δέ ἐστιν ἐν οἷς συστήμασιν ὁμοίοις 
ἀνόμοιόν τι ἐπιφέρεται. Τοῦ δὲ ἐπῳδικοῦ γένους 
τὰ μέν ἐστιν ὁμωνύμως αὐτῷ καλούμενα ἐπῳδικά, 
τὰ δὲ προῳδικά, τὰ δὲ μεσῳδικά, τὰ δὲ περιωῳδικά, 
τὰ δὲ παλινῳδικα. 

᾿Επῳδικὰ μὲν οὖν ἐστὶν ἐν οἷς συστήμασιν ὁμοί- 
oig ἀνόμοιόν τι ἐπιφέρεται: δηλονότι ἐπ᾽ ἔλαττον 
μέντοι τοῦ τῶν τριῶν ἀριϑμοῦ ?? οὐκ ἂν γένοιτό τι 
τοιοῦτον, ἐπὶ πλεῖον δὲ οὐδὲν αὐτὸ κωλύει ἐκχτεί-- 
νεσϑαι" γίνεται γάρ. ὥσπερ τριὰς ἐπῳδική, οὕτω 
καὶ τετρὰς καὶ πεντὰς καὶ ἐπὶ πλεῖον, ὡς τά γε 

πλεῖστα Πινδάρου καὶ Σιμωνίδου πεποίηται. 
Προφδικὰ δέ ἐστιν ἐν οἷς τὸ ἀνόμοιον προτέ- 

τακται τῶν ὁμοίων. 
᾿Μεσῳδικὰ δέ, ἐν οἷς περιέχει μὲν»τὰ ὅμοια, μέ-- 

σον δὲ τὸ ἀνόμοιον τέτακται. 
Παλινῳδικὰ δέ, ἐν oig τὰ μὲν περιέχοντα ἀλλή--: 

λοις ἐστὲν ὅμοια. ἀνόμοια δὲ τοῖς περιεχομένοις " 

5 τὰ δὲ κοινὰ κατὰ σχέσιν om, ΒΕῚ 6 ὅσα] ὁπόσα C8 
MTu 9 ᾿Επῳδικὰ — 11 καλούμενα ἐπωδικά om. M 13 τὰ 
δὲ προῳδικὰ — τὰ δὲ παλινῳδικά C, om. rell. 14 ᾿Ἐποωδικὰ 
μὲν] 'É. 08 M συστήμασιν MTu, om. rell.Gaisf. 15 δη- 
λονότι libb., εἰκότως schol., om. sobol. Eurip. Hecub. 629, Gaisf. 
18 γένεται γάρ] γίνεται δὲ Tl 19 ἐπὶ πλεῖον) ἐπὶ πλέον Μ, 
ἐπὶ πλεῖστον Ο 

cM Φἔᾧσ τ ΣΥΝ sinl 



Cap. 4. ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΕΣΙΝ. 69 

τὰ δὲ περιεχόμενα ἀλλήλοις μὲν ὅμοιά ἐστιν, ἀνό- 

μοια δὲ τοῖς περιέχουσι. 
Περιῳδικὰ 33 δέ, ἐν οἷς τὰ μὲν περιεχόμενα ἀλ- 

λήλοις ἐστὶν ὅμοια, τὰ δὲ περιέχοντα οὔτε ἀλλή- 
5 λοις οὔτε τοῖς περιεχομένοις. 

10 
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25 

Κατὰ περικοπὴν δέ ἐστιν ἀνομοιομερῆ ?*, ὁπό- 
ταν ἐκϑέμενος ὁ ποιητὴς ὁπόσα δήποτε συστήματα 
διάφορα ἐπαγάγῃ ἐκ τῶν αὐτῶν συστημάτων συν- 
ἑστῶσαν περικοπήν" ὥστε τὰ μὲν ἐν ἑκατέρᾳ ἢ ἑκά- 

- , 3? 3 3 , 

στῃ περικοπῇ συστήματα ἀνόμοια εἰναι AA AOL, 
τὰς δὲ περικοπὰς ἀμφοτέρας ἀλλήλαις ὁμοίας ἢ 
πάσας. 

᾿Αἀντιϑετικὰ δέ ἐστιν, ὁπόταν Ó ποιητὴς γράφῃ 
ς , , - e , , Ἁ e , 

ὁπόσα δήποτε κῶλα ὡς ἀνόμοια. καὶ ὡς βούλεται, 

εἶτα τούτων ἀνταποδῷ τῷ μὲν τελευταίῳ τὸ πρῶ- 
τον, τῷ δὲ δευτέρῳ ἀπὸ τέλους τὸ δεύτερον, καὶ 
οὕτω πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Τοῦτο δὲ τὸ 
εἶδος παρὰ μὲν τοῖς παλαιοῖς σπανιώτατόν ἐστι, 

M * , - , 2 Ἁ ἰχή , 

παρὰ δὲ Σιμμίᾳ τῷ Ῥοδέῳ ἐστὴν οὕτω πεποιημένα 
» , , - 

ἐν τῷ ἐπιγεγραμμένῳ 2o. 
᾿ 6:5 ' , , 2 E. 

Μιχτὸν δέ ἐστι κατὰ σχέσιν ποίημα. ἐν ᾧ ἐστι 

μέρη τινά 5, ἅπερ ἔφαμεν εἶναι τῶν κατὰ σχέσιν 
T , , , , S ' ' 

εἴδη. oiov λόγου χάριν τό τε ἐπῳδικὸν καὶ τὸ με-- 

σῳδικόν. 
Κοινὸν δέ ἐστι κατὰ σχέσιν τὸ δύο συστήμασιν 

ὑποπεπτωκός, καϑάπερ τὸ πρῶτον ᾿άἀνακρέοντος 

ἄσμα 
γουνοῦμαί c , ἐλαφηβόλε. 

1 ὅμοιά ἐστιν] ὁμ. εἰσιν M 8 διάφορα om. ΒΕῚ 13 
᾿ἀντιϑετικὰ] ἀναϑετικὰ Μ 1 τοῦτον ἀνταποδῷ Fl 20 ἐπι- 
γεγραμμένῳ MTu, émwoegouívoFlGaisf. 22 τῶν κατὰ σχέ- 
σιν Schol] τοῦ x. σχ. libb. 23 εἴδη ΟΒΕῚ, εἴδους rell. 24 
μεσωδιακὸν Μ 
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ξανϑὴ παῖ Διός. ἀγρίων 

δέσποιν᾽ ἴάρτεμι ϑηρῶν. 

καὶ τὰ ἑξῆς". Κατὰ μὲν γὰρ τὴν νῦν ἔκδοσιν 
ὀχτάκωλός ἐστιν ἡ στροφή, καὶ τὸ cou ἐστι uo- 
νοστροφικόν.. “Ζύναται δὲ καὶ ἑτέρως διαιρεῖσϑαι 

eig τὲ τριάδα καὶ πεντάδα ἡ στροφή, ὥστε Φερε-- 129 
, Ξ M ^ — , 927 - κράτειον εἶναι τὸ τελευταῖον TOU συστήματος τοῦ 

ἕκ τῶν τριῶν κώλων ἢ τῶν πέντε. 

(Κεφ. &. Περὶ τῶν ἀπολελυμένων.) 

ΖΙεδειγμένου δὲ ἡμῖν τίνα ἐστὶ τὰ ἀπολελυμένα, 
φαμὲν εἴδη τούτων εἶναι τά τε ἄστροφα καὶ τὰ 
ἀνομοιόστροφα καὶ ἄτμητα. 

“ M 5 2 M A , !'9 
στροφα μὲν ovv ἔστι τὰ τηλικούτου μεγεϑους 

P4 35.22. «3o ς M ' μὴ Kj ὄντα ἐπ᾽ ἐλάχιστον, ὡς μηδὲ στροφὴν ὅλην εἶναι 
αὐτὰ ὑπονοητικα 38. 

᾿Δνομοιόστροφα δέ ἐστιν, ὅσα πάντως διαιρεῖται 
- Ἢ - 

ἢ κατὰ πρόσωπον ἀμοιβαῖον 3. ἡ χοροῦ πρὸς ὑπο-- 
κριτὴν ἀπόκρισιν, ἢ κατὰ ἐφύμνιον 3), ἢ κατὰ ἐπῳ- 
0óv?!, ἢ κατ᾽ ἄλλο τι ἀναφώνημαϑ3. Διαιρεῖται δὲ , 9 

T 30 

ἤτοι εἰς δύοϑϑ ἢ εἰς πλείω. Ἐὰν μὲν οὖν εἰς δύο 
διαιρεϑῇ, καλεῖται ἑτερόστροφον 3), ἐὰν δὲ εἰς πλείω, 
ἀλλοιόστροφον. 

"Avuqva?? δέ ἐστι τὰ τηλικαῦτα ὥστε δύνασϑαι 58 
μὲν τέμνεσϑαι, μὴ μέντοι τεκμήριόν τι ὑπάρχειν 
τοῦ τὸν ποιητὴν αὐτὰ τετμηκέναι, μήτε βραχυκα- 
τάληξιν μήτε τι ἕτερον τῶν διοριξόντων τὰ ποι-- 
ἤματα. οἷον ἐφύμνιον ἢ ἀναφώνημα.. 

8 καὶ τὰ ἑξῆς om. ΕἸ ἔνδοσιν F1 8 τριῶν κώλου C 
14 στροφὴν ὅλην] στροφῆς ὅλης libb. 18 κατὰ ἐπῳδὴν M 
19 ἀναφώνημα CSBFI, ἐπιφώνημα Tu — 25 τετμηκέναι om. 
Fl βραχυκαταληξίαν libb. 26 μήτε τι] τι om. Μ óto- 
ριξζόντων] ὁριξόντων C 
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(Κεφ. c. Περὶ τῶν ἐξ ὁμοίων.) 

Τῶν δὲ ἐξ ὁμοίων τὰ μέν ἐστιν ἀπεριόριστα, 
τὰ δὲ κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους. 

᾿“περιόριστα μέν, ὁπόσα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ποδὸς 
ἢ τῆς αὐτῆς συξυγίας καταμετρούμενα ἢ περιόδου 
περιγραφὴν οὐδεμίαν ἔχει μεταξύ, ἀλλὰ μέχρι τῆς 
τελευταίας ὅμοιά ἐστι. 

Κατὰ περιορισμοὺς δὲ ἀνίσους δ᾽ ἐστὶν ὁπόσα 

ἐξ ὁμοίων συνεστῶτα ἔχει κατάληξιν" ἢ βραχυκα- 
τάληξιν μεταξύ, οὐ μέντοι ἴσοις μεγέϑεσι' ταύτην 
ἐπιξευγνυμένην ἀεί, οἷα μάλιστα φιλεῖ γενέσϑαι ἐν 
ταῖς παρόδοις" τῶν χορῶν. Ἐκεῖ γὰρ μετὰ δέκα 
ἀναπαιστικά, λόγου χάριν, καὶ κατάληξιν, ἐπάγου-- 
σιν εὐθὺς ὅμοια μὲν καὶ ἀναπαιστικά, οὐ μέντοι 
τῶν ἴσων συξυγιῶν 3". 

(Κεφ. £. Περὶ ἐπῳδῶν. προῳδῶν. μεσῳδῶν. 

Εἰσὶ δὲ ἐν τοῖς ποιήμασι καὶ ob ἀρρενικῶς οὕτω 
καλούμενοι ἐπῳδοί, ὅταν μεγάλῳ στίχῳ περιττόν τι 
ἐπιφέρηται, οἷον 

Πάτερ Πυκάμβα,. ποῖον ἐφράσω τόδε; 
τίς σὰς παρήειρε φρένας; 

καὶ ἔτι. 

Εὖτε πρὸς ἄεϑλα δῆμος ἡϑροΐζετο. 

ἐν δὲ Βατουσιάδης. 

Ὅταν δὲ ἔμπαλιν ἡ τάξις 5, προωδὸς 48. κα- 
λεῖται, ὡς παρ᾽ ᾿ἀνακρέοντι 

4 ὁπόσα ὑπὸ] ὅπ. ἀπὸ Μ 9 βραχυκατάληξιν M, -ληξίαν 
rell. 10 ov μέντοι] ov μὴν M2 11] οἷον μάλιστα Μ 12 
παρῴδοις Tu . 13 λόγου χάριν — 14 ἀναπαιστικά om. Fl 
14 uiv καὶ ἀναπαιστιχὰ ov om. € οὐ μέντοι] οὐ μὴν Fl 
11 Εἰσὶ δὲ οἵ Μ 21 παρήειρε] παρέπειρε C , περέηρε ΒΕῚ 
23 Εὖτε Bentl] εὖ τε CPSM, εὖ τοι ΤᾺΕῚ 

181 
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ἀρϑεὶς δ᾽ ηὗτ᾽ ἀπὸ Δευκάδος 
πέτρης. ἐς πολιὸν κῦμα κολυμβῶ μεϑύων ἔρωτι. 

δ. 8 

ὥσπερ δὲ ταῦτα εὑρίσκεται, οὕτω γένοιντ᾽ ἄν 
τινὲς καὶ μεσῳδοί, ὅταν περιέχῃ 419. μέν τι(ναὶ μείξω, 

μεταξὺ δὲ τὸ μεῖον ἢ τεταγμένον. 

(Κεφ. η. Περὶ τῶν ἐφυμνίων καὶ ἐπι- 
φϑεγματικῶν. 

Ἔστι δέ τινα ἐν τοῖς ποιήμασι καὶ τὰ καλούμενα 
ἐφύμνια“', ἅπερ ταύτης τῆς προσηγορίας τετύχη-- 
κεν, ἐπειδὴ καὶ ἐφύμνιόν τι εἰώϑασιν ἐπάγειν οἱ 

- ^ 2, ET L ^ 
ποιηταὶ ταῖς στροφαῖς. OLC ἐστι καὶ τὰ τοιαῦτα 

"oie παιᾶν. 
καὶ » : 

| $$, διϑύραμβε. 

ιὸ Ὅταν δὲ τὸ ἐφύμνιον μὴ μετὰ στροφὴν ἀλλὰ 

20 

μετὰ στίχον κέηται περιλαμβανόμενον ἄλλῳ στίχῳ, 
μεσύμνιον καλεῖται τὸ ποίημα, οἷόν ἐστι τὸ "uos 
Σαπρφοῖ 

ὕψι δὴ τὸ μέλαϑρον ἀέρρετε τέκτονες ἄνδρες, 

Ὑμήναον,, 
γαμβρὸς ἔρχεται ἶσος Apri 

Ἔστι δέ τινα καὶ và καλούμενα ἐπιφϑεγματικά, 

4 τινες CMTu, om. rell. μέν τι μείξω CPS, μέντοι μεῖ- 
£ov Fl, μέν τι μεῖξον TuGaisf. Lege μέν τινὰ μείξω. 6—921, 
uae in libris leguntur post v. 15 pag. 71, transposuimus. 10 

ἐπειδὴ καὶ] καὶ om. S8 ἐφύμνιόν ti] τι om. C 16 περι- 
λαμβανόμενον C, παραλαμβανόμενον rell, 19 ὕψι δὴ Ursi- 
nus] ὕψοι δὲ Fl, ὑψοῖ δὴ Μ, ὕψοι δὴ CPS μέλαϑρον ὑμή- 
ναὸν libb. Dele ὑμήναον, nam mesymnium est in medio duo- 
rum versuum, non in medio duorum eiusdem versus membro- 
rum ονὗταν τὸ | ἐφύμνιον μὴ μετὰ στροφὴν ἀλλὰ μετὰ στέχον xé- 
qt«L ᾿περιλαμβανόμενον ἄλλῳ στίχῳ, μεσύμνιον καλεῖται". ἀεί- 
ρετε C, ἀείρατε ΜΤΕΕῚ, ἀεέρηται P, ἀέρρετε Bentl. 20 Ὑμή- 
ναὸν libb.] Fortasse anapaesticum ὑμέναι᾽ ὦ pro dispondeo. 
21 "4os? M 

132 

i 
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ἃ διαφέρει ταύτῃ τῶν ἐφυμνέων, ὅτι τὰ uiv ég- 
ύμνια ἐκ περιττοῦ, ὡς πρὸς τὸ λεγόμενον, τῇ στροφῇ 
πρόσκειται, τὰ δὲ ἐπιφϑεγματικὰ καὶ πρὸς νοῦν συν- 
τελεῖ, οἷον τὸ Βαχχυλίδου 
ἢ καλὸς Θεόκριτος. οὐ μόνος ἀνθρώπων ἐρᾷς, 

καὶ πάλιν παρὰ τῷ αὐτῷ Βακχυλέδῃ 
σὺ δ᾽ ἐν χιτῶνι μούνῳ παρὰ τὴν φίλην γυναῖκα φεύγεις. 

Ὅταν μὲν οὖν βραχέα ἡ τὰ ἐπιφϑεγματικά, τοῦτο 
πρόσεστιν αὐτοῖς ὄνομα ἐὰν δὲ καὶ τηλικαῦτα ὥστε 
στροφὴν ἐκπληροῦν, καὶ προτετάχϑαι μὲν τὴν τοῦ 
ποιητοῦ στροφήν, ἐπιξεῦχϑαι δὲ τὰ τῶν ἐπιφϑεγμα- 
τικῶν, εἶτα παλιν τὰ ἴσα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, 
ἔσται τὸ τοιοῦτον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνο-- 
μοιομερές. 

(Κεφ. ϑ.. Περὶ παραβάσεως. 

Ἔστι δέ τις ἐν ταῖς κωμῳδίέαις καὶ ἡ καλουμένη 

παράβασις, ἥτις ἐὰν τελεία γράφηται, ἐστὶν αὖ- 
τῆς μέρη ἕπτά. Καλεῖται δὲ παράβασις, ἐπειδὴ 

2 Verba Hephaestionis ut in libris scripta leguntur, falsa 
tradunt: τὰ uiv ἐφύμνια καὶ πρὸς νοῦν συντελεῖ, τὰ (τένα ΡΒ 
M) δὲ ἐπιφϑεγματικὰ καὶ (Tu, om. rell.) ἐκ περιττοῦ ὡς πρὸς 
τὸ λεγόμενον τῇ στροφῇ πρόσκειται. Etenim ἐκ περιττοῦ τῇ 
στροφῇ πρόσκειται non epiphthegma, sed ephymnium velut 
"Ite zov, Ὦ, διϑύραμβε, Ὑμήναον, contra , » 21906 νοῦν συντε- 
λεῖ *' non ephymnium, sed epiphthegma velut H καλὸς Θεύκρι- 
τος; οὐ μόνος ἀνϑρώπων͵ ἐρᾷς. Idem error in scholio τὰ ἐφ- 
ὕμνια] .. . συνέχειαν φυλάττουσι πρὸς τὰς στροφάς, τὰ δὲ ἐπι- 
φϑέγματα οὔ. Nec tamen Hephaestionem in re tam perspicua 
sum errasse verisimile est, quam ob rem mutandis verborum 

ἐφύμνια et ἐπιφϑεγματικὰ sedibus ea quae in libris traduntur 
correximus. 4 Βακχγχυλλέδου — 6 Βαχχυλλίδῃ M 5 μόνον ἀν- 
ϑρώπων Ο ἐρᾷς Ursinus, ὁρᾶς libb. — 7 μούνῳ] μόνῳ M 
9 ὄνομα Hermann, μόνον libb. Gaisf, τηλικαῦτα] τοιαῦτα 
πιὰ 14 τὴν τῶν ἐπιφϑεγμάτων libb.Gaisf., τὴν om. M. Lege 
τὰ τῶν ἐπιφϑεγματικῶν 12 τὰ ἴσα] τὰ om. C 13 ἔσται 
γὰρ F1M2 ἀνομοιομερῆ Fl, ἀνομοιομερὴς M2 18 μέρηΒ 
F1M2, εἴδη CMTu 

μ᾿ 35 
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εἰσελϑόντες εἰς τὸ ϑέατρον καὶ ἀντιπρόσωποι ἀλ-- 
λήλοις στάντες οἵ χορευταὶ παρέβαινον, καὶ εἰς τὸ 
ϑέατρον ἀποβλέποντες ἔλεγόν τινα. 

Τὰ δὲ μέρη τῆς παραβασεώς ἐστι ταῦτα" κομ-- 
μάτιον, ὃ καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς οὕτως 

ὠνομάσϑη" φησὶ γὰρ Εὔπολις 

Εἰωϑὸς τὸ κομμάτιον τοῦτο" 

δεύτερον δὲ ἡ ὁμωνύμως τῷ γένει καλουμένη πα- 
ράβασις" καὶ τρίτον τὸ μακρὸν προσαγορευόμενον, 
ὃ x«l φαμὲν εἶναι ἐπιμηκέστερον " οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
διὰ τὸ ἀπνευστὶ λέγεσϑαι ἐδόκει εἶναι μακρότερον. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐστιν ἀπολελυμένα. Ἕτερα δὲ 186 
ἐστι τὰ κατὰ σχέσιν γεγραμμένα, τό τε μέλος καὶ 
τὸ ἐπίρρημα. ὅπερ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἕκκαΐίδεκα 
ἦν στίχων, καὶ τὸ τῷ μέλει ἀντίστροφον" καὶ τὸ 
καλούμενον ἀντεπίρρημα, ὅπερ ἠν τῶν ἴσων κώ- 
λῶν τῷ ἐπιρρήματι. 

(Κεφ. v. Περὶ σημείων.) 

Τὰ σημεῖα" τὰ παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἄλλως παρ᾽ 
ἄλλοις κεῖται" λέγω δέ, ὁποῖά ἐστιν ἢ τὲ παράγρα- 
φος —, καὶ ἡ κορωνὶς ^], καὶ ἡ ἔξω wevevxvia 1 
διπλῆ «, καὶ ἡ ἔσω 75, καὶ ὁ ἀστερίσκος X, καὶ 

εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. 

Παρὰ μὲν οὖν τοῖς λυρικοῖς. ἂν μὲν μονόστρο- 

φον τὸ ἄσμα ἧ, καϑ' ἑχάστην τέϑεται στροφὴν ἡ 

παράγραφος. εἶτα ἐπὶ τέλους τοῦ ᾷἄσματος ἡ κορωνίές. 

1 αὐτοπρόσωποι M ^ 4 μέρη ΒΕῚ, εἴδη CTu ἐστι] 
εἰσι M 5 οὕτως om. CSMTu 6 ὠνομάσϑη CSMTu, ὦνο- 
μάξετο Fl 06 Εὔπολις SM 7 Ἐϊωθϑὼς € 8 δεύτερον δὲ 
εἶδός ἐστιν Tu γένει CTu, ὅλῳ Fl 10 ἐπιμηκέστερον] ἐπι- 
ειπέστερον CM2BFl 15 τὸ τῷ μέλει] τὸ om. M 19 σημεῖα 
τὰ] τὰ om. ΕἸ , ἄλλως παρ᾽ ἄλλοις] ἄλλοις ἄλλως Fl 24 
Παρὰ μὲν οὖν] οὖν om. CM 
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Ἐὰν δὲ κατὰ περικοπὴν τὰ ἄσματα ἢ γεγραμ-- 
μένα, ὥστε εἶναι στροφὴν καὶ ἀντίστροφον καὶ éxo- 
δόν, ἡ παράγραφος μὲν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς τε στρο- 
φῆς καὶ ἀντιστρόφου κεῖται. ἐπὶ δὲ τῇ ἐπῳδῷ ἡ 
κορωνές" καὶ οὕτως ἡ παράγραφος, v διορίζει τά 
τὲ ὅμοια καὶ τὰ ἀνόμοια. Ἐπὶ μέντοι τῷ τέλει τί- 
Seve, ὁ ἀστερίσκος, γνώρισμα τοῦ τετελέσϑαι τὸ 
ἄσμα, ἐπεὶ ἡ κορωνὶς ἐπὶ πασῶν τέϑεται τῶν ἐπῳ- 
δῶν. Καὶ μάλιστα εἴωϑεν Ó ἀστερέσκος, τίϑεσθϑαι. 
ἐὰν ἑτερόμετρον ἢ τὸ ἄσμα τὸ figo: ὃ καὶ μᾶλλον 
ἐπὶ τῶν ποιημάτων τῶν μονοστροφικῶν γένεται 
Σαπφοῦς τε καὶ ᾿ἀνακρέοντος καὶ AAxa(ov: ἐπὶ δὲ 
τῶν ᾿Δλκαίου ἰδίως. κατὰ μὲν τὴν ᾿Δριστοφάνειον 
ἔχδοσιν, ὃ ἀστερίσκος ἐπὶ ἑτερομετρίας ἐτέϑετο μό-- 
vgs* κατὰ δὲ τὴν νῦν τὴν ᾿Δρισταρχεῖον, καὶ ἐπὶ 
ποιημάτων μεταβολῆς. 

Ἡ δὲ διπλῆ, ἡ ἔξω βλέπουσα. παρὰ μὲν τοῖς 
κωμικοῖς καὶ τοῖς τραγικοῖς ἐστι πολλή παρὰ δὲ 
τοῖς λυρικοῖς σπανία. παρὰ ᾿Δλκμᾶνι γοῦν εὑρί.- 
σκεται" ἔγραψε γὰρ ἐκεῖνος δεκατεσσάρων στρο- 

φῶν ἄσματα, ὧν τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ αὐτοῦ μέτρου 
ἐποίησεν ἑπτάστροφον, τὸ δὲ ἥμισυ ἑτέρου" καὶ 
διὰ τοῦτο ἐπὶ ταῖς ἑπτὰ στροφαῖς ταῖς ἑτέραις τί- 
Sero ἡ διπλῆ σημαίνουσα τὸ μεταβολικῶς τὸ cou 

25 γεγράφϑαι. 

2 ἀντίστροφον ὃ SM, ἀντιστροφήν FlGaisf. 8 ἐπὶ τῷ τέ- 
λει] ἐπὶ τὶ τέλους Fl τῆς τε στροφῆς SM, τῆς στροφῆς Fl 
Gaisf. 4 ἀντιστροφῆς ΕῚ τῇ ἐπῳδῷ] τῷ . C, τῇ ἐπῳδῇ 
MT τετελέσϑαι C, τετελειῶσϑαι MTu, τετέλεστου FI 13 
τῶν ᾿Δλκαίου C, τοῦ 2 rell. 14 ó ἀστερίσκος ἐπὶ M, ὁ om. 
rellGaisf. ἐτίθετο μόνος Fl 1 νῦν τὴν om.M [16 με- 
to oA M 11 Ἡ δὲ διπλῆ CMTu, Καὶ ἡ μὲν διπλῆ FlGaisf. 
18 τοῖς τραγικοῖς ἐστι] τραγικοῖς Μ 19 καὶ παρὰ Alu. M 
20 ἔγραψε] γράψας ΟΜ. 24 7 διπλὴ σημαίνουσα MTu, ἡ ὃ. 
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Τούτοις τοῖς σημείοις τοῖς προειρημένοις, πλὴν 
τοῦ ἀστερίσκου, καὶ ἑτέροις τισὶ περὶ ὧν λέξομεν. 
ἐν τοῖς δράμασι χρώμεϑα. Τῇ μὲν οὖν κορωνίδι. 
κατὰ τρόπους τρεῖς" ἤτοι ὅταν τῶν ὑποχριτῶν εἰ-- 
πόντων τινὰ καὶ ἀπαλλαγέντων καταλείπηται ὃ χο- 
οὖς, ἢ ἔμπαλιν: ἢ ὅταν μετάβασις ἀπὸ τόπου εἰς 
τόπον γίνεσθαι δοκῇ τῆς σκηνῆς. Τῇ δὲ παρα- 
γράφῳ, ἤτοι κατὰ πρόσωπα ἀμοιβαῖα, ἔν τε τοῖς 
ἰαμβικοῖς καὶ τοῖς χορικοῖς, μεταξὺ τῆς τε στροφῆς 
καὶ τῆς ἀντιστρόφου. ᾿Εὰν μέντοι ἡ στροφὴ ἐξ 
ἀμοιβαίων τυγχάνῃ συγκειμένη, οὐκ ἐξαρκεῖ πρὸς 
τὸ δηλῶσαι ὅτι πεπλήρωται ἡ στροφὴ ἡ παράγρα- 
qos, ἐπιφερομένης ἄλλης στροφῆς ἐπεὶ καὶ ἐφ᾽ 
ἑκάστου κώλου οὐδὲν ἧττον τίϑεται. ἀλλὰ κεῖται 
καὶ ἡ ἔσω νενευκυῖα διπλῆ. τοῦτο δέ, ἐὰν ἀντί- 
στροφος ἐπιφέρηται, ὡς ἐάν γε μεταβολὴ μόνον ἡ 
στροφῶν ἡ ἔξω βλέπουσα τίϑεται. 

Εἰπόντων δὲ ἡμῶν ὅτι ἐστί τινα κατὰ περιορι-- 
σμοὺς ἀνίσους ἀναπαιστικὰ γεγραμμένα, ἃ δὴ ἐν 
παρόδῳ ὁ χορὸς λέγει. ἐφ᾽ éxdGvov περιορισμοῦ 
τίϑεται ἡ παράγραφος. 

Τῆς δὲ παραβάσεως μερῶν ὄντων ἑπτά, ἐπὶ ἕν 
ἕκαστον τῶν ἀπολελυμένων τριῶν τέϑεται ἡ παρά- 

γραφος, τοῦ χομματίέου καὶ τῆς παραβάσεως καὶ τοῦ 
μακροῦ: οὐδὲν ἧττον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μέλους καὶ τοῦ 

ἐπιρρήματος, ἂν μηδὲν ἀνταποδιδῶται. ᾿Εὰν δὲ ἐνῇ 

σημαινουσᾳ C, ἡ δὲ διπλῆ σημαίνει FlGaisf. ὅ. καταλείπε- 
ται Tu, καταλέπηται C 10 τῆς ἀντιστρόφου] τῆς om, M, τ. 
ἀντιστροφῆς ΒΕῚ στροφὴ] γρ. «ἀναστροφὴ M 11 πρὸς 
τὸ δηλῶσαι] προςδηλῶσαι € 127 στροφὴ] ἡ γραφὴ € πα- 
ράγραπτος Μ 16 μόνον] μόνων ΘΟ, nd στροφῶν] 7 στροφῆς 
MTu [8 ἔσται Μ 19 ἃ δὴ καὶ M — 23 τῶν τριῶν τέϑε- 
ται Fl 26 Ἐὰν δὲ ἔνι C, εἰ δὲ εἴη ΕἸ 
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τὰ üvaxvxAoUusva, τό τε ἀντίστροφον τοῦ μέλους 
καὶ τὸ ἀντεπίρρημα, ἐπὶ τοῦ ἐπιρρήματος τέϑεται 
ἡ ἔσω νενευκυῖα διπλῆ, ὑπὲρ τοῦ δηλῶσαι ὅτι ἐστὶ 
τὰ ἀνταποδιδόμενα., ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντεπιρρήματος ἡ 
ἔξω νενευκυῖα. 

Εἰώϑασι τοίνυν αὐτοὶ οἵ δραματοποιοὶ μεταξὺ 
ἰαμβείων τινῶν γράφειν ἑτέρῳ μέτρῳ ὁποσασοῦν 
στροφάς" εἶτα πάλιν περάναντες δι᾽ ἰαμβείων τὸ 
προκείμενον κατὰ διέχειαν ἀνταποδιδόναι τὰς στρο-- 
φάς. Ἐφ᾽ ἑκάστης οὖν στροφῆς τίϑεται παράγρα- 
qog' ἐν δὲ ταῖς προτέραις στροφαῖς ἐπὶ τοῦ τελευ-- 
ταίου κώλου δύο τέίϑενται διπλαῖ, ἡ μὲν κατ᾽ ἀρχὰς 
ἔξω βλέπουσα. ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος ἔσω vevevxvia: 
δηλούντων ἡμῶν διὰ τῆς ἔσω βλεπούσης ὅτι ἀντα- 
ποδίδοταί τινα αὐτοῖς" ἐν δὲ τοῖς ἀνταποδιδομένοις. 

πάλιν ἐφ᾽ ἕκάστης στροφῆς παράγραφος᾽ ἐπὶ δὲ 
τοῦ τελευταίου κώλου δύο διπλαῖ, ἡ μὲν κατ᾽ ἀρ- 
χάς, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος. ἀμφότεραι μέντοι ἔξω 
νενευκυῖαι, διὰ τούτων δηλούντων ἡμῶν ὅτι ἀντ- 
αποδέδοται. 

1 ὁποσασοῦν)] ὅπως οὖν Fl 9 κατὰ διέχειαν) κατὰ om. 
Fl, x. συνέχειαν MTu 10 ἑκάστης uivovv M 18 μετὰ τὸ 
τέλος Μ 16 πάλιν μὲν ἐφ᾽ ΟΜ 
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IIPOAEl'OMENA 
EIE TO TOT ἩΦΑΙΣΤΊΩΝΟΣ ETXEIPIAION. 

L 
Ἰστέον, ὅτι σκόπον ἔχει ὃ μετρικὸς περὶ μέτρων S1 

5 διαλαβεῖν. τοῦ δὲ μέτρου εὑρετὴς μὲν ὁ ̓ “πόλλων, 
ἤγουν ἡ llv8ía, ἢ ὥς τινές φασι, Φημονόη ἱέρεια 
τῆς Πυϑίας. εὑρέϑησαν οὖν πρῶτον τὰ μέτρα ἐν 
τῇ Πυϑίέᾳ, ὅτι αἷ μαντίαι καὶ oí χρησμοὶ ἐμμέτρως 
ἐδίδοντο. εἶτα λοιπὸν ex τῆς Πυϑίας ἔγνωσαν ot 
ποιηταί. - 

2- 
| "AAA. εἴτε νέα τῶν μέτρων ἡ ϑεωρία, εἴτε MoU- L1 
Ἰ σης εὕρημα παλαιᾶς, ἑκάτερον ἕξει καλῶς. ᾿Ζ4ρχαία 
. μὲν γὰρ οὖσα ἐκ τῆς παλαιότητος ἕξει τὴν σεμνό- 

τητα, νέα δὲ οὖσα ποϑεινοτέρα καϑ᾽ Ὅμηρον, 
5 τὴν γὰρ ἀοιδὴν πάντες ἐπικλείουσ᾽ ἄνϑρωποι. 

ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. (α. 851) 

Haee e Longini in enchiridium praefatione excerpta par- 
tim in Longini exemplis, inprimis libris Vaticano et Ambro- 
siano (L.), partim in Hephaestionis codice Saibantiano (S.) 
leguntur. Ex Longini libris primum Hudsoniana editione, e 
Saibantiano altera Hephaestionis editione Gaisfordiana pu- 
bliei iuris facta sunt. Qui in utroque libro fragmentorum sit 
ordo, eum numeris in margine ad litteras L et 8 appositis velut 
S1,L2indicamus. 12 εὔρημα γαὶ., εὕρεμα rell. 1 πάᾶν- 
τες] μᾶλλον 100. 16 ἀκουόντεσσι)] αἰόντεσσι Vat.Ambr. 

METRICI GRAECI. 6 
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8. 
Μέτρου δὲ πατὴρ δυϑμὸς καὶ ϑεός"͵ ἀπὸ QvO-L1» 

μοῦ γὰρ ἔσχε τὴν ἀρχήν, ϑεὸς δὲ τὸ μέτρον ἀν- 
εφϑέγξατο. 

Πατὴρ δὲ καὶ γένεσις τῶν μέτρων ἐστὶν ὁ δυϑ-- 52. 
, , ^ , ^! 2 , ? 

uóg: διήκει γὰρ καϑολικώτερος ὧν οὐ μόνον ἐν 
» ? 3 M M 2 LA , 2! ᾿ς ec 

τοῖς μέτροις. ἄλλα καὶ ἐν ἄλλοις τισίν" ἔστι γὰρ ὁ 

ῥυϑμὸς ἐχτελούμενος καὶ ἀπὸ τῶν ἐν χαλκείοις 
DIPOpHN, καὶ ἀπὸ ἵππου ποδῶν καὶ ἔρθτον χειρῶν 
καὶ λύρας καὶ ἑτέρων τινῶν. 

4. 
Τοῦ δὲ περὶ μέτρων λόγου πολλοὶ πολλαχῶς L2. 

ἤρξαντο, oí μὲν ἀπὸ στοιχείων, ὡς Φιλόξενος. οἵ 
δὲ ἀπὸ τοῦ μέτρων ὅρου, ὡς Ἡλιόδωρος: ἡμεῖς δὲ 
Ἡφαιστίωνι κατακολουϑήσομεν, ἀπὸ συλλαβῆς ἀρ- 
ξαμένῳ. Πρῶτον δὲ ὀλίγα προειπεῖν δίκαιον. 

5. 
Κριτικὴ μέτρων ἐστὶν ἡ ἀκοή ὅϑεν καί τινὲς 

ὁριζόμενοι τί ἐστι μέτρον, φασὶ τὸ ἐκ ποδῶν ἡ βά- 
σεῶν συγκείμενον, αἰσϑήσει τῇ Óv ἀκοῆς κρινόμε- 
vov. ποδῶν δὲ καὶ βάσεων &x παραλλήλου τὸ αὐτὸ 
νοητέον. εἰ οὖν ἡ ἀκοὴ διακριτική ἐστι μέτρων, 
ἴδιον δ᾽ αἰσϑητὸν τῆς ἀκοῆς ἐστὶν [ φωνή, δηλον- 
ότι ἡ φωνὴ ἐπικοσμεῖ τὰ μέτρα. ὡς γὰρ τὸν ἤχον 
τῆς εὐρυϑμίας ἐχτείνουσά τε καὶ συστέλλουσα ἡ 

φωνὴ τὰς συλλαβὰς χρωματίζει καὶ ἐπικοσμεῖ. oU- 
τῶς ἡ ἀκοὴ ἐπιδεξαμένη κρίνει αὐτὴν τὴν φωνὴν 
καὶ τὸν δυϑμὸν τῶν μέτρων. Ὅϑεν πολλάκις ἐν 

2 ἔσχε] ἔσχον libb. ἀνεφϑέγξατο] ἀπεφϑέγξατο libb. 
Schol. Hermog. p. 387 Zhó καὶ μέτρου πνεῦμα τὸν ῥυϑμόν φη- 
σιν ὁ Λογγῖνος. 18 ἀρξάμενοι libb. 15 Καὶ κριτικὴ libb. 
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πεζῇ φράσει εὑρίσκονται μέτρα. καὶ διὰ τὸν ῥυϑ- 
μὸν τῆς πεζῆς φράσεως λανϑάνουσι" καὶ ἔμπαλιν 
ἐν μέτροις εὑρίσκεται πεξὴ φράσις, καὶ οὐ νοεῖται 
εὐχερῶς, εἰ μὴ ἄρα ἡ ἀκοὴ καλῶς ἐπικρίνουσα εὔ- 
δηλον καὶ φανερὸν ποιήσει. Ὅϑεν καὶ παρὰ zhu- 
μοσϑένει ἐστὶν εὑρεῖν μέτρα, ἰαμβοὺς μὲν συνεχῶς 
οἷον 

δῆλον γάρ ἐστι τοῖς Ὀλυνϑίοις ὅτι" 

ἀλλὰ καὶ ἡρωϊκὸν στίχον οἷον ὡς 
τὸν γὰρ ἐν ᾿Δἀμφίσσῃ πόλεμον δι᾿ ὃν εἰς ᾿Ελάτειαν" 

ἀλλὰ καὶ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος παρὰ τῷ αὐτῷ 

πολλῶν δὲ λόγων καὶ ϑορύβου γιγνομένου παρ᾽ ἡμῶν" 

ὅμοιον δὲ τῷ 
εὐμορφοτέρα Μνασιδίκα τὰς ἁπαλᾶς Γυρίννω(ς). 

Τεκμήριον μέτρου ἀκοή. Ἔνιοι γοῦν οὕτως ὡρί- 
σαντο μέτρον ἐστὶ ποδῶν ἢ βάσεων σύνταξις. αἰ- 
σθήσει τῇ δι᾽ ἀκοῆς παραλαμβανομένη. Εἰ δὲ τὸ 
κρῖνόν ἐστιν ἀκοή, τὸ κοσμοῦν ἐστὶ φωνή. Ὡς γὰρ 
τὸν ἦχον τῆς εὐρυϑμίας ἐχτείνουσά τε καὶ συστέλ- 
λουσα φωνὴ σχηματίζει τὰς συλλαβάς. οὕτως εἰσ- 
δεξαμένη κρένει ἡ ἀκοή. 4]ιὰ τοῦτο πολλὰ τῶν μέ- 
τρῶν συμβέβηκεν ἀποκρύπτεσϑαι σιωπώμενα ἐν τῇ 
κατὰ πεζὸν ῥήσει" καὶ αὖ πάλιν πολλὰς πτώσεις 
ἔχει πρὸς ἄλλα μέτρα. Εὔροι γοῦν ἄν τις παρὰ 
ΖΙημοσϑένει τῷ ῥήτορι Gvíyov ἡρωϊκὸν κεκρυμμένον, 
ὃς ἠδυνήϑη λαϑεῖν διὰ τὸ πεζὴν οὖσαν τὴν προ-- 
φορὰν συναρπάσαι τῷ λόγῳ τὴν ἀκοήν - φησὶ γοῦν" 

τὸν γὰρ ἐν ᾿Δἀμφίσσῃ πόλεμον, δι᾿ ὃν εἰς ᾿Ελάτειαν 
ἦλϑε Φίλιππος. 

19 γενομένου S. 14 ἀσσαρόμετρα Μνασιδικὰ S., Γυ- 
ρίννω ὃ. 

6* 

L3 

L4 
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στίχος ἐστὶν ἡρῷος" ἀλλὰ μὴν καὶ Iovuxóv, ὅταν 
λέγῃ 

πολλῶν δὲ λόγων καὶ ̓ ϑορύβου γιγνομένου παρ᾽ ὑμῖν. 

Τοῦτο γὰρ ἄντικρυς Tovixóv ἐστιν ἀπὸ μείζονος, 
5 ὅμοιον τῷ 

εὐμορφοτέρα Μνασιδίκα τᾶς ἁπαλᾶς Γυρίννωί(ς). 

τὰς δὲ τῶν μέτρων συνεμπτώσεις ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπι-- 

δείξομεν. à 

6. 
Διαφέρει δὲ μέτρον ῥυϑμοῦ. Ὕλη uiv γὰρ τοῖς 

10 μέτροις ἡ συλλαβὴ καὶ χωρὶς συλλαβῆς οὐκ ἂν γέ- 
voro μέτρον" ὁ δὲ ῥυϑμὸς γίνεται μὲν καὶ ἐν συλ-- 
λαβαῖς, γένεται δὲ καὶ χωρὶς συλλαβῆς" καὶ γὰρ ἐν 
κρότῳ, ὅταν μὲν γὰρ τοὺς χαλκξας ἴδωμεν τὰς σφύ-- 
οας κατὰφέροντας. ἅμα τινὰ καὶ QvOuOv ἀκούομεν. 

18 Καὶ ἵππων δὲ πορεία Qv)uOg ἐνομίσϑη καὶ κίνησις 
δακτύλων καὶ μελῶν σχήματα καὶ χορδῶν κινήματα 
χαὶ τῶν ὀρνίϑων τὰ πτερ(υγ)έσματα. Μέτρον δὲ 
οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς λέξεως ποιᾶς καὶ ποσῆς. Ἔτι 
τοίνυν διαφέρει ῥυϑμοῦ τὸ μέτρον, 7) τὸ μὲν μέτρον 

20 πεπηγότας ἔχει τοὺς χρόνους, μακρόν τὲ καὶ βρα- 

χὺν καὶ τὸν μετα(ξὺ) τούτων τὸν κοινὸν καλούμε- 
vov, ὃς καὶ αὐτὸς πάντως μακρός ἐστι καὶ βραχύς" 
ὁ δὲ ῥυϑμὸς ὡς βούλεται ἕλκει τοὺς χρόνους, πολ- 
λάκις γοῦν καὶ τὸν βραχὺν χρόνον ποιεῖ μακρόν. 

οὔ Ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει καὶ τὴν διαφορὰν ἴσασιν 
of ποιηταί, λάβωμεν παραδείγματα παιξούσης κω- 

9 Ὕλη uiv] μὲν om. Vat. 11 ὁ δὲ ῥυϑμὸς ΕἸ, ὁ γὰρ ῥυϑ- 
μὸς Vat, 14 ἀκούομεν, Vat., ἀκούσομεν rell. 16 καὶ σχή- 
ματα 1100, | 17 πτερυγίσματα Toup., πτερύσματα libb. 21 
μετα(ξὺ) τούτων Morus, μετὰ τοῦτον libb. 
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μῳδίας ἐν σπουδαξούσῃ φιλοσοφίᾳ" ὃ γοῦν ἐν ταῖς 
νεφέλαις φησὶ Σωκράτης. εἰ καὶ τωϑάξει ᾽άριστο-- 
φάνης 

πότερον περὶ μέτρων ἢ περὶ ἐπῶν ἢ [περὶ] δυϑμῶν᾽ ae it A ὦ.» NTC, - " 

. 6 ἀντιδιέστειλε γὰρ ἐκεῖνος ἀπὸ ῥυϑμῶν τὰ μέτρα. 
Εἰς ἑἕχάτερον γοῦν τὸ παράδειγμα σημειωτέον ὅτι 
τὲ ῥυϑμὸς μέτρου διαφέρει καὶ ὅτι ἴσασιν ἐν διδα- 
σχαλίᾳ οὗ παλαιοὶ τὴν τῶν μέτρων ϑεωρίαν. 

Ζιαφέρει οὖν ὁ δυϑμὸς τοῦ μέτρου, ὅτι μὲν ῥυϑ-- 
-10 μὸς ἐν πολλοῖς ἐστὶν (ἄλλοις) καὶ ἐν λέξεσι, τὸ 

δὲ μέτρον ἐν μόνοις τοῖς (τῶν συλλαβῶν) χρόνοις. 
τοῦτο δὲ δηλοῖ καὶ ᾿ἀριστοφάνης. εἰ καὶ δοκεῖ παί- 
ξειν εἰσάγων τὸν Σωκράτην, ὅτι διαφέρει" λέγει 

|» γὰρ οὕτως 
Ά 15 πό * , "^ vis - ἋἋ 1 " 9 ἂν 

ἢ τερον περὶ μέτρων ἡ περὶ ἐπῶν ἡ [περὶ] δυϑμῶν, 

Ϊ ὥστε δῆλον ὅτι ἄλλο μέτρον καὶ ἄλλο ῥυϑμός. 
Ι 

| (P 

“έγεται δὲ τὸ μέτρον πολλαχῶς. Ἔστι γὰρ ué- 
τρον τὸ μετροῦν x«i μετρούμενον, καϑάπερ καὶ 
μέδιμνον καὶ λέξις καὶ πῆχυς. Δέγεται μέτρον καὶ 

80 ἡ συμμετρία. ὡς δηλοῖ τὸ λεγόμενον πᾶν μέτρον 
ἄριστον. Μέγεται δὲ μέτρον καὶ ὁ ποὺς ὁ ἁπλοῦς" 
ὅϑεν καὶ τὸν στίχον ἑξάμετρον οἱονεὶ ἕξ πόδας 

ἔχοντα. Ζέγεται μέτρον καὶ ἡ διποδία, ὅϑεν καὶ 
τοὺς ἰάμβους τριμέτρους εἰώϑαμεν καλεῖν κατὰ δὶι- 
ποδίαν αὐτοὺς ἀριϑμοῦντες. “4έγεται μέτρον καὶ 
τὸ σύστημα τῶν ποδῶν, οἷον στέχος ἐαμβί(ικ)ός, ὅϑεν 

s 

1 ὁ γοῦν ᾿ἀριστοφάνης libb. — 8 of παλαιοὶ om. Vat. — 10 
(ἄλλοις) adiecimus. 11 (τῶν συλλαβῶν) adiecimus. 19 Lege 
μέδιμνον (αὐτὸ τὸ μέτρον) καὶ (τὸ ἐν αὐτῷ μετρηϑὲν) λέξ( εις" 
(ὡσαύτως δὲ) καὶ πῆχυς. 

5 ὅ 
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, , ^ Ἁ δ , , ^ 2 

λέγομεν τήνδε τὴν ῥαψῳδίαν πεντακόσια τυχὸν ἔχειν 
μέτρα, οἱονεὶ στίχους πεντακοσίους. Ζέγεται πάλιν 
μέτρον καϑολικῶς πᾶσα ἔμμετρος φράσις πρὸς ἀν-- 
τιδιαστολὴν τῆς πεζῆς λέξεως. οἷονεὶ τὸ ποίημα. 
“έγεται καὶ (ε)ἰδικῶς ἕκαστον μέτρον, τὸ δακτυλικὸν 
7 ἰωνικὸν T τι τῶν τοιούτων. Μέγεται μέτρον xal 
ὁ χρόνος" ὅϑεν δάχτυλος τετράμετρός ἐστιν, οἷονεὶ 
τετράχρονος. καὶ ὁ ἡρωϊκὸς στίχος λέγεται xÓ ἔχειν 

, δ ' , ς Ὧι. wu E : ^ USC 

μέτρα, οἱονεὶ χρόνους, og δηλοῖ 0 Ὀρφεὺς ἢ ἡ Πυ-- 

ϑία λέγουσα περὶ τοῦ ἔπους οὕτως 
" δι A , A μ᾿ , 
ορϑιον ἑξαμερὲς τετόρῶν καὶ SLXOGL μέτρων. 

Τὸ δὲ μέτρον λέγεται πολλαχῶς. Καὶ γὰρ τὴν 1.6 
εὐμετρίαν μέτρον προσαγορεύομεν ὡς ὁ εἰπὼν μέ- 
τρον ἄριστον: εἴτε σοφὸν ἀπόφϑεγμα. εἴτε ϑεῖον 
* , 2 , * ' c NET 4 , 4 
ἀνάϑημα. AuóAAcovL μὲν γὰρ ἀρμοδιώτατον, ἐπεὶ 

καὶ μέτρων εὑρετής. Ζέγεται δὲ μέτρον καὶ αὐτὸ 
τὸ μετροῦν, καὶ τὸ μετρούμενον, ὡς ὅταν εἴπωμεν 
τὸν μέδίμνον μέτρον, καὶ τὸ ἐν αὐτῷ μετρηϑὲν μέ- 
τρον, ἀμφότερα δὲ καλεῖται μέδιμνος" καὶ αὖ πά- 
λιν εἰ εἴποιμεν χόα τὸ σκεῦος, ἐν Q μετρῶ ποσό- 

, 5 , 

τητά τινα. καὶ αὐ πάλιν αὐτὴν τὴν ποσότητα χύόαπροσ- 
αγορεύομεν. Καὶ αὖ πάλιν αὐτὸ τὸ ξύλον, ὃ μόνον 
ἔχει πῆχυν, πῆχυν προσαγορεύομεν. Οὕτω μὲν oov 
καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ϑεωρίας πολλαχόϑεν λέγεται μέ- 
τρον. Μέτρον τὲ γὰρ καλοῦμεν πᾶν τὸ μὴ πεζόν, 
ri y, A A , , M X. 8 , 

ὅταν εἴπω. τὰ uiv ΠΙ]λάτωνος πεζά, τὰ δὲ Ὁμήρου 
/ ’ P? Y. AES. Suc 

μέτρα. Mévgov καλεῖται καὶ εἶδος ἑκάστου, ὡς ὅταν 

εἴπω, μέτρον ἰωνικὸν καὶ μέτρον ἰαμβικὸν καὶ μέ-- 
τρον τροχαΐκόν. ΜΜέτρον καλεῖται καὶ στίχος ἕκα- 

11 ἑξαμετρὲς τεττάρων lib. 17 εἴποιμεν Vat.Ambr., εἴ- 
ποι rell, 928 καὶ μέτρον τροχαϊκόν] καὶ om. Vat. 
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στος. ὡς ὅταν εἴπω. 7) πρώτη Ὁμήρου ῥαψῳδία μέ- 
J τρὰ ἔχει χ᾽ τοῦτο δὲ Ὀδυσσεὺς ὁ μετρικὸς ἐσημει- 
— Oca«ro. Ἔτι νῦν μέτρον καλοῦμεν τὴν συξυγίαν 

τουτέστι τὴν διποδίαν, ὡς ὅταν τὸ ἰαμβικὸν τὸ ἀπὸ 
δ t£ ποδῶν συγκείμενον τρίμετρον καλῶμεν. Μέ- 
. τρον καλοῦμεν xal τὸν χρόνον ὅν τινες τῶν ῥυϑ- 
| μικῶν σημεῖον προσαγορεύουσιν. Ὅτι δὲ τοῦτο 
οὕτως ἔχει, παράδειγμα τεϑήσεται ὅ τινὲς μὲν Ὀρ-- 

φέως, τινὲς δὲ τῆς Πυϑίας BAR e erc i e περὶ 
10 γὰρ τῶν ἐπῶν λέγων ἢ λέγουσα 

ὄρϑιον. ξξαμερές , τετόρων καὶ εἴκοσι μέτρων. 

Καὶ ταῦτα οὕτως ἔχει. ὥσπερ εἴρηκα. Μέτρον δὲ 
καὶ τὸ μετροῦν καὶ τὸ μετρούμενον" οὕτω καὶ ἐπὶ 

| τῶν προειρημένων αὐτὸ τὸ μετρί(ούμεν)ον. τουτέστι 
45 τὸ ποίημα, μέτρον προσαγορεύεται, καὶ ἕκαστον τῶν 
| μετρούντων τῆς ὁμοίας τετύχηκεν ὀνομασίας. Χρό- 

νὸς γὰρ συλλαβὴν ποιεῖ, συλλαβὴ δὲ πόδα, ποὺς 
Ε δὲ συξυγίαν, συξυγία δὲ στέχον, στίχος δὲ ποίημα. 

Πάντα ovv εἰκότως μέτρα προσαγορεύεται. 

8. 
Bo ΓΕ ἕγονξ δὲ ἀπὸ τοῦ μείρω ῥήματος ὅ ἐστι μερίξω, Ls 

ἀφ᾽ οὗ παρὰ ποιητῇ 

ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς. (1 612) 

ὡς δὲ παρὰ τὸ σείω σεῖστρον γίνεται, καὶ παρὰ τὸ 
. Oégo δέρτρον, καὶ παρὰ τὸ φέρω φέρτρον, οὕτω 
95 x«l παρὰ τὸ μείρω μέτρον. Ὄνομα γοῦν ἐστὶ καὶ 

᾿ς ἐχ τῆς ἐτυμολογίας τοῦ μερισμοῦ. 
| Joríov ὅτι μέτρον εἴρηται παρὰ τὸ μείρω τὸ S1 

2 Xx] Lege yi. Cf. Fragm. Ambros. 3 Ἔτι viv Boivin, 
Εἰ τοίνυν 110». 6 ῥυϑμιχῶν)] μετρικῶν Vat. 1 καὶ ἕκα- 
στον τῶν — 19 προσαγορεύεται om. Vat. 
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μερίζω. ὡς παρὰ TO σείω δεῖστρον καὶ δέρω Óég- 
τρον τὸ δέρμα, ὡς καὶ ἡ χρῆσις 

δέρτρον ἔσω δύνοντες (A 519). 

9. 
Σκόπον ovv ἔχων ἐστὶν ὡς προείπομεν ὃ τεχνι- 

κὸς περὶ μέτρων διαλαβεῖν. 

E 
51 

Περὶ δὲ ὅρων μέτρου νῦν εἰπεῖν οὐκ ἀναγκαῖον. L9. 
«Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡφαιστίων αἰτιᾶται τὸν Ἡλιόδωρον. 
ὅτι τοῖς ἐπαρχομένοις γράφει" τοῖς γὰρ ἀπείροις 
καὶ τοῖς μήπω τῆς μετροποιίας γεγευμένοις ἀδύνα-- 
τον νοῆσαι τὸν ὅρον. 

10. 

| 

᾿Επιγέγραπται δὲ τὸ παρὸν σύγγραμμα ἐγχειρί- S10 
διον, ἢ ὅτι ὥσπερ τὸ ἐγχειρίδιον ξίφος ὀξὺ καὶ 
τμητικόν ἐστιν, οὕτως καὶ τοῦτό ἐστιν ὀξύνον καὶ 
τέμνον τὴν διδασκαλίαν" Hj» ὅπερ ἄμεινον. παρὰ τὸ 
μικρὸν εἶναι πάνυ; ἐπιτομὴν γὰρ ποιεῖται τῶν ἕν 
πλάτει αὐτῷ εἰρημένων" καὶ ὥς φησιν ἡ συνήϑεια., 

^ ^ , M » id A M ΕΣ , 

παρὰ τὸ £v χερσὶν ἔχειν" ovvo γὰρ καὶ ὁ Ἡλιόδω- 

ρος, ποιήσας καὶ αὐτὸς ἐγχειρίδιον περὶ μέτρων. 
φησὶν ἀρχόμενος ὑἱτοῖς βουλομένοις ἐν χερσὶν ἔχειν 
τὰ κεφαλαιωδέστατα τῆς μετρικῆς ϑεωρίας᾽ καὶ τὰ 
ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι [οὗτος ὁ Ἡλιόδωρος] πρῶτον ἐποί- 

7qQ? δ, δεν ἐν 
ges περὶ μέτρων μη βιβλία: ev ὕστερον ἑπέτεμεν 

αὐτὰ εἰς ἕνδεκα" εἶτα πάλιν εἰς τρία. εἶτα πλέον 

εἰς ἕν τούτου τοῦ ἐγχειριδίουι Παρὰ τὸ μικρὸν 
οὖν αὐτὸ εἶναι καὶ ἐν ταῖς χερσὶν εὐχερῶς φέρε-- 
σϑαι ἐπιγέγραπται ἐγχειρίδιον. 

3 εἰσω lib. 8. ὑπαρχομένοις Vat. 21 [οὗτος ὁ Ἡλιόδω- 
009] delevit Rossbach 24 τούτου τοῦ ἐγχειριδέου] τοῦτο τὸ 
ἐγχειρέδιον 110. 
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Ἐπιγέγραπται δὲ ἐγχειρίδιον. οὐχ ὥς τινὲς φή- L 10 
, 9u6ev διὰ τὸ ξίφος. ἀλλὰ διὰ τὸ ὀξύνειν τῶν με- 
τιόντων τὰς ψυχάς, καὶ τὸ ἐν χερσὶν ἔχειν τοὺς 
βουλομένους τὰ κεφάλαια τῶν μετρικῶν παραγγελε; 

μάτων. Ὅτι δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει. Ἡλιόδωρος τοῦ 
ἐγχειριδίου ἀρχόμενος οὕτω λέγει: 'voig βουλομέ-- 
νοις ἐν χερσὶν ἔχειν τὰ κεφαλαιωδέστερα τῆς μετρι- 
κῆς γέγραπται τὸ βιβλίον τοῦτο.᾽ 

11. 

Γνήσιον δέ ἐστι τὸ παρὸν σύγγραμμα Ἡφαιστίω- S 
νος. πρῶτον uiv ἐκ τῆς κοινῆς μαρτυρίας τῶν ὑπο- 
μνήματα ποιησάντων εἰς αὐτόν. εἶτα δὲ καὶ ἐκ τοῦ 
μεμνῆσϑαι αὐτὸν τούτου καὶ ἐν τοῖς ἑτέροις αὐτοῦ 
ποιήμασι" ποιεῖ γὰρ βιβλίον περὶ ποιήματος. ὕπερ 
καὶ ἀεὶ συνευρίσκεται τούτῳ τῷ περὶ μέτρων βιβλέῳ. 

12. 
Ζιαιρεῖται δὲ εἰς δύο: καὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳϑιι 

διαλαμβάνει περὶ συλλαβῶν. ὅτι πᾶσα συλλαβὴ 
ἢ βραχεῖά ἐστιν ἢ μακρὰ ἢ κοινή, καὶ περὶ συν - 
εκφωνήσεως. ἥτις λέγεται καὶ συνίζησις: εἶτα 
περὶ ποδῶν καὶ περὶ διαφόρων μέτρων ὅ ἐστιν 
ἰαμβικὸν τροχαϊκὸν δαχτυλικὸν ἐωνικὸν καί τινα 
τοιαῦτα. "Ev δὲ τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἀντιπα- 
ϑδντων ὅτι οὗτος ποὺς τῶδε ἀντιπαϑεῖ. οἷον ὁ 
τροχαῖος τῷ ἰάμβῳ ἀντέκειται καὶ ὁ σπονδεῖος τῷ 
πυρριχίῳ, ὁ δάκτυλος τῷ ἀναπαίστῳ καί τινα τοι-- 
«Ora. Εἶτα καὶ περὶ ἀσυναρτήτων, ὅτι ἀσύ- 
στατον καὶ ἀσυνάρτητόν ἐστι τόδε παρὰ τὸ εἰρημέ- 
vov καὶ δῆλον ὅτι περιφέρει ἑκάστου τὰ παραδείγ- 
ματα ἐξετάζων- εἶτα ξητεὶ καὶ περὶ πολυδχη- 
ματέστων καὶ οὕτω πληροῖ. 
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Χρήσιμον δέ ἐστι τὸ παρὸν σύγγραμμα οὐ πᾶ- 58 
σιν, ἀλλὰ τοῖς ἔμμετρα ποιήσασι βιβλία. οὐ γὰρ ῥή- — 
τορσιν ἢ ἁπλῶς πεζῇ φράσει κεχρημένοις. βφειλε 
δὲ προτάττεσϑαι τὸ παρὸν σύγγραμμα. ὥς τινές 
φασι πρὸ παντὸς ἐμμέτρου συγγράμματος καὶ πρὸς] 8 12 
τῆς Ἰλιάδος. Πρῶτον μὲν γὰρ δεῖ ἡμᾶς γνῶναι 
τί ἐστι μέτρον καὶ ποῖον καὶ πόϑεν λαμβάνεται. 
καὶ οὕτως αὐτὰ τὰ μέτρα γνῶναι εἰ καλῶς ἡ κακῶς 
ἔχουσιν. ᾿Δλλὰ λέγομεν ὅτι ὕλη τοῦ παρόντος συγ-- 
γράμματός εἰσι τὰ τῶν ποιητῶν ἔμμετρα ποιήματα" 
αὐτὰ γὰρ κανονίζει ὁ Ἡφαιστίων καὶ αὐτῶν τὰς 
χρήσεις περιφέρει, λέγων ὅτι τοιῷδε μέτρῳ ἐχρή- 
σατο ὅδε ὁ ποιητής. Πῶς δὲ τὴν ὕλην αὐτὴν ἀγνο-- 
oOvrsg εἴχομεν τὴν μέϑοδον γνῶναι; οἷον πῶς ξύ- 
λων μὴ ὄντων ἠδύνατό τις τέκτων μαϑεῖν; Εὐλόγως 
οὖν λέγομεν πρῶτον τὰς λέξεις ἤγουν τὰ ποιήματα 
τὰ ἐπιδεχόμενα μέτρον καὶ τὴν κίνησιν αὐτῶν τὴν 
διὰ τῶν ὀκτὼ μερῶν τοῦ λόγου, τὴν σύνταξιν αὖ- 
τῶν καὶ τὴν στιγμήν" καὶ ὕστερον τοῦτο τὸ παρὸν 
σύγγραμμα περὶ τοῦ μέτρου αὐτῶν διαλαμβάνον. 

᾿ἀνάγεται δὲ πάλιν καὶ τοῦτο, ὡς καὶ πᾶσα τε-- S13 
χνικὴ ζήτησις, ὑπὸ τεχνικὸν ὄργανον τῆς γραμματι-- 
κῆς" οὐ γὰρ ὥς τινες ἠϑέλησαν λέγειν ὑπὸ τὸ με-- 
τρικόν, ἐπεὶ περὶ μέτρων διαλαμβάνει. Οὐ γάρ 
ἐστιν ἔμμετρον αὐτὸ τὸ ποίημα. ἵνα εἴπωμεν αὐτὸ 
ὑπὸ τὸ μετρικόν, ὡς τὸ φερόμενον δι᾽ ἰάμβων 'Φι-- 
λήμονος τοῖς ᾿Δττικισταῖς περὶ ᾿Δττικῇῆς ἀντιλογίας 
τῆς ἐν ταῖς λέξεσιν. 

14. | 

Ἰστέον ὅτι ὡς προείρηται ἐγχειρίδιον γράφων S 16 
καὶ ὡς ἐν εἰσαγωγῆς τρόπῳ, οὐκ ἤρξατο πρῶτον 
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] ἀπὸ στίχου, ὥς τινές φασιν, ἢ λέγειν τοῦ μέτρου 
ὅρον, ἢ ἀπὸ τοῦ γένους τῆς συλλαβῆς, τῆς καϑό- 

—. λοῦ συλλαβῆς: καϑόλου γὰρ συλλαβή ἐστιν, ὡς Ζ1ιο-- 
*; νύσιός φησιν ἐν τῇ τέχνῃ. κυρίως σύλληψις συμ- 
5 φώνων μετὰ φωνήεντος ἢ φωνηέντων, oiov κάρ, 
- βοῦς: ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐν εἴδει συλλαβῆς οἵονεὶ μα- 

H κρᾶς καὶ βραχείας καὶ κοινῆς. Ὕλη yàg τῶν ué— 
τρῶν ἐστὶν ἡ συλλαβή, καὶ ἄνευ ταύτης οὐκ ἂν 
συσταίη μέτρον. Καὶ αὐτὸς μὲν λέγει ὡς καὶ πάν- 

340 τὲς συμφωνοῦσι τῆς συλλαβῆς εἶναι τρία. “εἴδη τῆς 
|. χκχαϑόλου, λέγω δὴ μακρὰν καὶ βραχεῖαν καὶ τὴν 

λεγομένην κοινήν. ᾿4λλὰ ταύτης ἤγουν μιᾶς ἑκά- 
στης λέγει τινὰς διαφοράς. καὶ πῶς καὶ πότε καὶ 

᾿ χατὰ πόσους τρόπους γίνεται βραχεῖα συλλαβὴ ἡ 
45 μακρὰ ἢ κοινή. Ὁ δ᾽ Qgog ἄμεινον εἰς s πᾶσαν 
* συλλαβὴν παραλαμβάνων φησὶ πέντε εἴδη μόνα 

εἶναι συλλαβῶν, δύο μὲν τῆς βραχείας, δύο δὲ τῆς 
7 ue«xoüg, καὶ ἕν τῆς κοινῆς. Ἢ γὰρ βραχεῖα συλ-- 
i λαβή, φησίν. ἢ φύσει ἐστὶ βραχεῖα ἢ ϑέσει" φύσει 

90 μέν, ὅταν ἔχῃ ἕν τῶν φύσει βφαχέων, ϑέσει δέ, ὅταν 
ἔχῃ ἕν τῶν διχρόνων: xol ἡ μακρὰ ὡσαύτως φύ- 
σει μέν, ὡς ὅταν ἔχῃ ἕν τῶν φύσει μακρῶν φωνη- 
ἕντων, φημὶ καὶ διφϑόγγων, ϑέσει δὲ ὅταν ἔχῃ δί- 
χρονον ἢ βραχὺ φωνὴῆεν διὰ συμφώνων ἡ ἑνὸς δι- 

95 πλοῦ ἐκτεινόμενον. "Ev vs εἶδος τῆς κοινῆς εἶναι 
τὸ ἔχειν καὶ δύνασϑαι βραχεῖαν οὖσαν εἰς μακρὰν 
παραλαμβάνεσϑαι. ἢ ἔμπαλιν τὸ δύνασϑαι μακρὰν 
οὖσαν εἰς βραχεῖαν. 

Ἤρξατο δὲ αὐτοῦ ὁ Ἡφαιστίων, ὡς ἔφην, ἀπὸ τι 
συλλαβῆς, ὕλη γὰρ τοῖς μέτροις ἡ συλλαβή" καὶ 
ἄνευ ταύτης οὐκ ἂν συσταίη τὸ μέτρον. Τὸ ποι-- 
οὖν πρὸ τοῦ ποιηϑέντος. ὅϑεν ἄρξασϑαι δίκαιον. 

— Dm $o£ul Wu 
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Οὐκ ἀπὸ τοῦ γένους δὲ ἤρξατο. ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ si— 
δους. Διαφέρει δὲ εἶδος καὶ γένος. m γένος μέν 
ἐστι τὸ πρωτότυπον, εἰς εἴδη διαιρεθῆναι δυνάμε-- — — 
vov: εἶδος δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ γένους διῃρημένον, oiov  . 

, T ἢ », RE" 1 
εἶ τις λέγοι ζῷον γένος, εἴδη δὲ αὐτοῦ ἄνϑρωπον. 
er M M , 3 - , / c 1 
ἵππον καὶ τὰ λοιπά. Οὐκοῦν γένος μέν ἐστιν ἡ 
συλλαβή: εἴδη δὲ αὐτῆς βραχεῖα καὶ μακρὰ καὶ 
κοινὴ καλουμένη. Οὐκ ἔδοξεν οὖν αὐτῷ ἀπὸ τοῦ 
γένους ποιήσασϑαι τὴν ἀρχήν" τεχνικὸς γὰρ οὗτος 
ὁ λόγος. καὶ οὐ πάνυ τοῖς μέτροις συμβάλλεται" 

N e bi Y ^. » Mi M οὔτε ὅρῳ τὴν συλλαβὴν περιλαβεῖν, οὔτε τὸν περὶ 
αὐτῆς εἰπεῖν λόγον τῆς ἐτυμολογίας, καέτοι ἐν τοῖς 
τεχνικοῖς ἔλεγχον ἔσχεν. Ὁ ὅρος $^ PER 
στιν τῇ συλλαβὴ ies véopogT QIQEUR C TNT AM 

15. ἢ 
Ἔτι ἡ συλλαβὴ παρὰ τοῦτο ὠνόμασται: παρὰ τὸ 1.15. 

ποσότητα στοιχείων εἰς ταὐτὸν συλλαμβάνειν dv . 
ἔξεστιν ὑφ᾽ ἕνα φϑόγγον παραλαβεῖν, (ἂν μὴ) εἴ- 
ποι τις τὰς μονογραμμάτους. ᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν ξη΄ - 
τείτωσαν Ol τεχνικοί. ᾿ 

16. 
Ἔν. δὲ τοῖς μετρικοῖς εἰδέναι δεῖ ὅτι πᾶσα βρα- 1.14. 

χεῖα ἴση καὶ πᾶσα μακρὰ ἴση" καϑόλου γὰρ αἵ μέν | 
εἰσι δίχρονοι, αἷ δὲ μονόχρονοι. ᾿Εντεῦϑεν τὸν μὲν 
δάκτυλον καλοῦμεν τετράχρονον, τὸν δὲ πυρρέχιον 
δέχρονον, οὐ πολυπραγμονοῦντες τῆς ποιητικῆς λέ- 
ξεως ἢ συλλαβῆς τὰ στοιχεῖα, οὐδὲ ἐν ποσότητι κα- 
ταμετροῦντες τοὺς χρόνους, ἀλλὰ ἐν δυνάμει τῆς 
ποσότητος. 

᾿ 

15 Ἔτι Vat, Ἔστι rell. 11 οὐκ ἔξεστιν libb. ἂν μὴ 
om.libb. 25 καταμετροῦντες Vat., καταριϑμοῦντες rell. 
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11. 
Ἰστέον δὲ ὅτι ἄλλως λαμβάνουσι rovg χρόνους 59 

oí μετρικοὶ ἤγουν οὗ γραμματικοί, καὶ ἄλλως οἵ 
ῥυϑμικοί. Ol γραμματικοὶ ἐκεῖνον μακρὸν χρόνον 
ἐπίστανται τὸν ἔχοντα δύο χρόνους, καὶ οὐ κατα- 
γίνονται εἰς μεῖζόν τι" οὗ δὲ ῥυϑμικοὶ λέγουσι τόδε 
εἶναι μακρότερον τοῦδε, φάσκοντες τὴν μὲν τῶν 
συλλαβῶν εἶναι δύο ἡμίσεος χρόνων, τὴν δὲ τριῶν. 
τὴν δὲ πλειόνων" οἷον τὴν ὡς oí γραμματικοὶ λέ- 

- γοῦσι δύο χρόνων εἶναι, οὗ δὲ ῥυϑμικοὶ δύο ἡμέ- 
10 Gt0g* δύο uiv τοῦ ὦ μακροῦ. ἡμέίχρονον δὲ τὸ c: 

πᾶν γὰρ σύμφωνον λέγεται ἔχειν ἡμιχρόνιον. 

18. 
Ἰστέον ὅτι παρὰ τοῖς μετρικοῖς ἡ ὀξυτονουμένη S 15 

συλλαβὴ μείζων ἐστὶ τῆς βαρυνομένης, οἷον ἡ Aog 
συλλαβὴ ἡ ἐν τῷ καλὸς μείξων ἐστὶ τῆς ἐν τῷ φίλος. 

ὅ γένεται γὰρ βραδυτής τις τοῦ χρόνου, ὡς καὶ ἐν τῇ 
δασείᾳ λέγετας, διὰ τῆς ὀξείας" ἡ δὲ περισπωμένη 

- ἐστὶ τῶν δύο, τῆς μὲν μακρᾶς βραχυτέρα, τῆς δὲ 
- βραχείας μακροτέρα. Πάλιν ἡ ὀξυτονουμένη συλ- 
-. Δλαβή, ἐπιφερομένου ἐγκλιτικοῦ καὶ προαναπέμπον-- 
90 τὸς ἐν αὐτῇ τῇ συλλαβῇ τὸν τόνον, μείζων ἐστὶ 

τῆς ἁπλῶς ᾿ὀξυτονουμένης καὶ μὴ ἐπιφερομένου ἐγ- 
κλιτικοῦ οἷον 

Ζεύς τε (1 451) 
καί re χαλιφρονέοντα (ψ 13). 

19. 
Ἰστέον ὅτι ὅταν αἵ δίφϑογγοι καϑαριεύωσι καὶ 

τὰ μακρὰ τῶν φωνηέντων πρὸς τὴν ἑξῆς συλλαβὴν 

ποῦν vv 

Sectiones 17 et 18 traduntur etiam in scholiis B librorum 
Tu et Fl sub finem capitis de anapaestico, adiecta sectione 19, 
quam liber Sauibantianus omittit, 1 τὸν χρόνον TuFl - 
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ἤτοι ὅταν φωνῆεν ἐπιφέρηται τῇ διφϑόγγῳ ἢ τῷ 
μακρῷ φωνήεντι ἢ τῷ Q9, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ὡς φω-- 
νῆεν τοῖς παλαιοῖς λαμβάνεται. καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
δασύνεται" ὅταν ταῦτα ἔμπροσϑεν εὕρηται διφϑόγ- 

5 yov ἢ μακροῦ φωνήεντος. ἀντὶ κοινῆς συλλαβῆς ἡἣ 
δίφϑογγος καὶ τὸ μακρὸν εὕρηται φωνῆεν. 



| AZXOAIA 

εἰς κεφ. α΄ὕ. Περὶ ποσότητος συλλαβῶν. 

A. * 

1. "4oxréov δὲ ἀπὸ βραχείας. Οὕτω τοίνυν 6p 150 
aisf, 

5 Ἡφαιστίων αὐτὴν ὁρίζεται" ,,Booysic ἐστι συλ-- 
λαβὴ ἡ ἔχουσα βραχὺ φωνῆεν ἢ βραχυνό- 
μενον, μὴ ἐπὶ τέλους λέξεως, οὕτως ὡς με-- 
ταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ ἐν τῇ ἑξῆς συλλαβῇ 
φωνήεντος μὴ ὑπάρχειν σύμφωνα πλείονα 

0 ἑνὸς ἁπλοῦ, ἀλλ᾽ ἤτοι ἕν ἢ μηδὲ ἕν.“ Πάνυ 

» 

οὖν ἐπαίνου ἄξιος ὁ ὅρος ὡς πάντα ἔχων ὅσα δεῖ 
ὑγιῆ ὅρον ἔχειν. Ὅρος γὰρ τοῖς φιλοσόφοις ἐστὶν ὃ 

M E] » ec , , ^" 

μηδὲν ἔξωϑεν τῶν ógifouévov συμπεριλαμβάνων ἢ 
ὁ μηδὲν τῶν ὁριξομένων καταλιπών, ὃς ἀντιστρέφει 

16 πρὸς τὸ κεφαλαιῶδες" τουτέστιν ἐὰν ἀλλήλων ὑπαρ-- 
coc $- € ὦ ' i ς , 

χῶσιν οὗ ὅροι αὐτός τε ὃ ὅρος καὶ τὸ ὁριξόμενον 
οὕτως ὡς ἐπὶ τοιοῦδε παραδείγματος ..«ἄνϑρωπός 

1ὅ 

ἐστι ζῷον λογικόν, ϑνητόν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεχ-- 
τικόν“. Ej τι οὖν ἐστὶ ξῷον λογικόν, ϑνητόν, 

80 νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτικόν, τοῦτό ἐστιν ἄνϑρωπος 

Ἵ 

| 
πάντως. Καὶ αὖ πάλιν «φωνή ἐστιν ἀὴρ zezAqy- 
μένος“. Εἴ τι οὖν ἐστὶν ἀὴρ πεπληγμένος. τοῦτο 
φωνὴ πάντως. Οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου 
ὅρου εἴδωμεν τὸ ἀντιστρέφον. Εἴ τί ἐστι βραχὺ 

12 ὅρος γὰρ τ. φ. ἐστὶν] ὅρος καὶ v. φ. εἶναι libb. 

΄ 

Η 

ty 
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φωνῆεν, μὴ ἐπὶ τέλους λέξεως κείμενον, μετα(ξὺ 
ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἄλλης συλλαβῆς οὐκ ἔχον σύμφωνα 
ἑνὸς πλείονα, τοῦτο πάντως ἐστὶ συλλαβὴ βραχεῖα. 
προ(σ)είρηται δὲ τὸ «μὴ ἐπὶ τέλους λέξεως κεί-- 
μενον’ διὰ τὴν κοινὴν λεγομένην. ᾿Εὰν γὰρ εἰς ué- 
ρος ἀπαρτίζῃ λόγου, τῷ τῆς κοινῆς ὑποπίπτει λόγῳ, 
οἷον ὅταν συλλαβὴ βραχεῖά ἐστιν ἐπὶ τέλους λέξεως 
κειμένη, ἐνομίσϑη ποτὲ μακρὰ ὡς ἡ παρὰ τῷ ποιητῇ 

τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα (D 352) 

καὶ αὖ πάλιν ἡ ,.πρὸς“ς“ συλλαβὴ βραχεῖά ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ἐν τόπῳ κεῖται μακρᾶς ὅταν Ὅμηρος εἴπῃ 

πρὸς oixov Πηλῆος (I 147) 

σπονδεῖον γὰρ δεῖ εἶναι τὸν πόδα. Ἔτι δέ φησι 
ἰὴ εἶναι σύμφωνα μεταξὺ — év(0g πλεί-- 
ovo) διὰ τὴν (ϑέσει!) μακράν" εἰ γὰρ συμβαίη βρα-- 
χεῖ ἢ βραχυνομένῳ φωνήεντι δύο σύμφωνα ἐπενε-- 
χϑῆναι, μακρὰν ποιήσει τὴν συλλαβὴν οἷον ἡ μὲν 
(s) συλλαβή ἐστι βραχεῖα: ἀλλ᾽ ἐὰν δύο σύμφωνα ἐπ-- 
ἐνεχϑῇ, ὡς ἐν τῷ ,JExvoQ*, μακρὰν ποιήσει τὴν 
συλλαβήν. Διὰ τοῦτο προσέϑηκε μὴ δεῖν ὑπ- 
ἄρχειν σύμφωνα δύο, ἀλλ᾽ ἕν ἁπλοῦν ἢ 
μηδὲ £v*. Καὶ γὰρ ἐὰν διπλοῦν προσενεχϑῆῇ, μα-- 
κρὰν ποιήσει τὴν συλλαβὴν ὡς ἐν τῷ 

ἄξω ἑλών. 

Ζιαλαμβάνει ovv ὁ μὲν τεχνικὸς πρῶτον περὶ 

1 μετα(ξὺ ἑαυτοῦ καὶ) τῆς ἄλλης] μετὰ τῆς Siga, libb. 
4 προσείρηται] προείρηται libb. Gaisf. 5 ἐὰν γὰρ] ἐάνπερ 
libb.Gaisf., qui ἐάνπερ εἰς μέρος --- εἶναι τὸν πόδα eum Boivin 
Hephaestioni abiudicans uncinis inclusit — 8 παρὰ τῷ ποιητῇ] 
περὶ τ. π. libb. 18 Ἔτι δέ φησι] Ef δέ φησι libb. Gaisf. 14 
μὴ ἔχει σύμφωνον μεταξὺ ἕν διὰ τὴν μακράν 100. 117 ἡ μὲν 
8 συλλαβὴ] s om. libb. 
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βραχείας συλλαβῆρ, καὶ ὁρισμὸν αὐτῆς ἀποδίδωσιν 
εὖ ἔχοντα καὶ ἀντιστρέφοντα πρὸς τὸ ὁριστόν, ὅπρρ 
ὑγεία ἐστὶν ὅρου, ὅστις σχεδὸν σαφής ἐστιν, καὶ 
ἐξηγήσεως οὐ δεῖται. Καλῶς δ᾽ εἶπε βραχεῖά ἐστι. 
καὶ οὐ γένεται, ὡς ἐν τῇ κοινῇ συλλαβῇ εἴπωμεν 
ἐντελέστερον. Καλῶς δὲ προσέϑηκχκε τὸ μὴ ἐπὶ τέ-- 
λους λέξεως διὰ τὴν λεγομένην κοινήν. ᾿Εὰν γὰρ 
εἰς μέρος λόγου ἀπαρτίξῃ, τῷ τῆς κοινῆς ὑποπίπτει 
λόγῳ, oiov ἡ τὰ συλλαβὴ βραχεῖά ἐστι, καὶ ὅμως 
ἐν τόπῳ κεῖται μακρᾶς παρὰ τῷ ποιητῇ. ἔνϑα φησὶ 

τὰ περὶ καλὰ δέεϑρα᾽ 

ὁμοέως καὶ ἡ πρός, ἐν τῷ 

πρὸς οἶκον Πηλῆος" 

σπονδεῖον γὰρ λέγομεν τὸν πόδα πρὸς οἷ καλῶς 
δὲ πάλιν προσέϑηχε μὴ ὑπάρχειν πλείονα σύμ-- 
φῶνα évóg ἁπλοῦ διὰ τὴν ϑέσει μακράν, εἰ γὰρ 
συμβαίη βραχεῖ ἢ βραχυνομένῳ φωνήεντι ἐπενε-- 
χϑῆναι δύο σύμφωνα, εἴτε κατὰ σύλληψιν εἴτε κατὰ 
διάστασιν, ἢ ἕν διπλοῦν, ϑέσει μακρὰ γένεται, καὶ 
πρόδηλον τὸ λεγόμενον. S. 

Ἰστέον ὅτι τὸ βραχυνόμενον εἴρηκεν (τὸ «, t, v, 
βραχὺ δὲ τὸ & καὶ o). MS. 

2.'H μακρὰ συλλαβὴ --- ἀλλὰ κοιναί) Πρῶτον 
μὲν περὶ τῆς φύσει μακρᾶς διαλαμβάνει, ὕστερον 
ὃξ περὶ τῆς ϑέσει. Φησὶ τοίνυν μακρὰν φύσει τὴν 
ἔχουσαν τὸ ἡ ἢ τὸ c ἢ ἕν τῶν διχρόνων, καὶ ταῦτα 
γὰρ λέγει ποιεῖν φύσει μακράν: ἀλλὰ καὶ τὰς δι- 
φϑόγγους, καὶ εὐλόγως. Ἢ σύνϑεσις γὰρ τῶν δύο 
φωνηέντων μακρὰν φύσει ποιεῖ μίαν, εἴτε μακρὸν 

80 eive καὶ βραχύ. εἴτε τὰ βραχέα. Τὸ δὲ ὡς ἑξῆς 
; 

i 

METRICI GRAECI. ri 
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εἶναι σύμφωνον τῆς μακρᾶς. ἢ τελικὸν c Ü— 
τῆς ἢ τῆς ἑξῆς ἀρκχτικόν, καλῶς προσέϑηκεν 
ἵνα διαστείλῃ τὴν κοινήν. εἰ γὰρ λήγει εἰς φω- 
νῆεν καὶ τὴν ἑξῆς ἔχει ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην, 
κοινὴ γένεται, ὡς τὸ 

ἄνδρα μοι ἔννεπε μοῦσα" 

τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ 

πλάγχϑη ἐπεὶ Τροίας. 

τὸ αὐτὸ καὶ ἐν τῷ 

τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς. 

ἡ γὰρ o« συλλαβὴ. φύσει ἐστὶ μακρὰ κατὰ κρᾶσιν 
τῶν δύο αα οὖσα ἀπὸ τοῦ κέραα. Θέσει δὲ κα- 
λοῦσι μακρὰς οὗ γραμματικοὶ τὰς γινομένας ἐκ τῆς 
τῶν συμφώνων ἐπιπλοκῆς᾽ καὶ λέγει αὐτῆς τρό- 
πους καὶ διαφορὰς ε΄, ἃς καὶ Ζιονύσιός φησι. S. 

(Μακρὸν φωνῆεν)) Ἡ καὶ φύσει μακρά: » γὰρ 
τὸ ἡ λαβοῦσα y τὸ c κατ᾽ ἀνάγκην ἐκτείνεται. τῆς 
φύσεως τῶν στοιχείων (τούτων) οὔσης μηκυντικῆς. 

ἰστέον δὲ ὡς ἔστι μακρὰ τρίχρονος ἢ καὶ πλειόνων 
χρόνων οἷον ηὔλουν Θρᾷξ. ὁ μέν(τοι) μετρικὸς λό- 
γος οὔτε ἥσσονα μονοχρόνου οἷδεν οὔτε μείζονα διε-- 
χρόνου. S. 

2», Maxo& - μὲν σημείωσίς ἐστιν ἐκτεινομένου 
φωνήεντος" βραχεῖα, δὲ σημείωσις συστελλομένου 
φωνήεντος" καὶ τέϑεται ἡ μὲν μαχρὰ εἰς δίχρονον 
éxvevouévov, οἷον, λιτότατος, ἰσχύρότατος. Óvc- 

16 Mov φωνῆεν] Lemma om. libb.Gaisf. ἢ καὶ φύ- 
σει μακρά. ἢ γὰρ libb.Gaisf. 28 Signa longae et diee syl- 
labae om. libb. Addidi e Dracone unde scholii seriptor exem- 
pla collegit. Quae asterisco notavi, corrupta sunt. Inter haec 
στρατηγὸς etiam apud Draconem legitur. 
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πρᾶγότατος: ἡ δὲ βραχεῖα εἰς δίχρονον συνεσταλ- 
μένον, οἷον, ἁγϊώτατος, ὀχύρωώτατος. ἀγλᾶώτατος. 
(ἐστέον ὅτε τὰ διὰ τοῦ ότερος καὶ ότατος. εἰ μὲν 
ἔχουσι τὴν πρὸ τοῦ ο συλλαβὴν βραχεῖαν, διὰ τοῦ 

5 ὦ γράφεται. Βραχέα ὡς ἐπίπαν εἰσὶ πέντε" a. 6.1. 0. v. 
Εὑρισκομένων δὲ δύο (ἡ πλειόνων) συμφώνων, (οὐκ) 
ἐκτείνεται τὸ πρὸ τοῦ ὠὡτερος φωνῆεν. οἷον * ἁβρότα- 
τος καὶ * λαμπρότατος. ἐκτείνουσι γὰρ τὸ ἔμ. καὶ τὸ 
*z χαὶ τὸ Bo. Ὁμοίως δὲ καὶ ἑνὸς τῶν διπλῶν εὑρι- 

10 σκομένου (οὐκ) ἐκτείνεται. otov * ἀψότερος "καὶ * ἀξιό- 
“τερος, ἀντὶ γὰρ δύο συμφώνων εἰσὶ τὰ διπλᾶ. M.) 
Τὰ δὲ σεσημειωμένα [iv τοῖς βραχέσι) μακρὰ τῶν 
φωνηέντων. ἃ καὶ χωρὶς δύο συμφώνων καὶ διπλῶν 
ἐκτεένονται (καὶ ποιοῦσι τὰ διὰ τοῦ ότερος μικρά M), 

15 ταῦτά ἐστι κατὰ στοιχεῖον * "Axoü&rog, ἀνιᾶρός, ἀνέ- 
«rog, ἄνισος, ἀπρόσιτος. BovAiuog, βόϑῦνος, βρύχή, 
Boiucdv, βρίϑω. Γλίφω, γλίχων, γρῦπός, γρῖφος. 
γῦρός. “ύσπραᾶαγος, δυσπέραᾶτος. Ἐπάρᾶτος. εὐ- 
ϑύνω. Oa, 9vuós. Ἶσος, ἴσχῦρος. ig9 uos. * Ke- 

20 vóg, κηλίς, κνῖπός, κρῖτός, κριϑή, κίνδῦνος, κῦμα, 
κῦρος. Aizog, λιρός. λιμός, λιτός,. λύμη. Μᾶνός. 

αὖϑος. Νίκη. Ξενᾶγός. “ξένος. Οἰξῦρός. Ouidog. 
IloGog, πῖον, περάσω. πρᾶγος. πύγή, πῦρά, πῦρός. 
Ῥάϑυμος, ῥάων, ῥινός. ῥιγῶ, Qvoóg. Σιμός, 

36 σιλών, Σέριφος, σιγή. Τιμή, τρᾶνός. τῦφος. 
Ὕλη. Φᾶνός. φϑίνω, φιμῶ, φλυαρῶ. XcAivóg, χρῦ- 
σός. χῦμός. χῦλός. ἹΡᾶρός. ψιλός, ψύχη. Ταῦτα 
μὲν ἡ τῶν ποιητῶν χρῆσις μακρὰ δέχεται: ὅσα δὲ 
ἀπ᾽ αὐτῶν, γράφεται διὰ τοῦ ότερος καὶ ότατος. (ZIu«- 

80 λαμβάνει περὶ τούτων Κύριος Μανουὴλ ἐν τῷ xaAov- 

24 Σιμὸς ὃ πατξὸς σ. στέριφος στρατηγός Μ 80 Κύριος 
Μανουὴλ ἐν τ. κ-. πρώτῳ M] ὃ Ζράκων ἐν τῷ περὶ μέτρων D 

η 



Qt 

10 

20 

25 

30 

100 - EXOAIA A 

μένῳ πρώτῳ πλατύτερον μετὰ πολλῆς ἄγων τῆς ἀκρι- 
βείας, καὶ ὃ βουλόμενος ἐκεῖϑεν αὐτὰ εἴσεται M.) 

8. ἑξῆς εἶναι σύμφωνον) Οὐ νόμος οὗτος, ἀλλὰ 
διδασκαλίας ἀσφάλεια. Πολλάκις γὰρ μὴ ὄντος συμ- 
φώνου μακρὰ γίνεται, ὡς ἐν τῷ 
Πῇ ἔβη ᾿Ανδρομάχη. 

ἡ μὲν πη ἀντὶ μακρᾶς, ἡ δὲ fn ἀντὶ βραχείας, καί- 
τοι ἀμφότεραι εἰς φωνῆεν λήγουσιν, ἀλλ᾽ ὅμως τὴν 
μὲν πη μακρὰν διὰ τὴν φύσιν ἐτηρήσαμεν, τὴν δὲ 
pu ἡ βία τῆς χρείας ἀντὶ βραχείας εἴληφεν. S. 

4. Θέσει μακραὶ] Θέσει μακραὶ γίνονται ὅταν 
μεταξὺ δύο φωνηέντων πίπτῃ δύναμις δύο συμφώ- 
νῶν. 

γίνονται) Τὸ γίνονται ἀντὶ τοῦ τέϑενται" τίϑησι 
γάρ τις τὸ μὴ οὕτως φύσει ἔχον. S. 

D. τῆς ἑξῆς συλλαβῆς] Καὶ τοῦ ἐν τῇ ἑξῆς συλ-- 
λαβῇ. ᾿ἀδύνατον γὰρ μετὰ τὸ πρῶτον φωνῆεν καὶ 
τὴν πρὸς ἐκεῖνο συμπλοκὴν τῶν συμφώνων μὴ ἐπι- 
φέρεσϑαι τῆς ἑξῆς συλλαβῆς ἕτερον φωνῆεν. Εἰ δὲ 
wy οὕτως ἔχοι. ἀσύστατος καὶ ἀνεκφώνητός ἔστιν 
ὃ λόγος. S. | 

6. Ἰστέον δὲ ὅτι τῶν τεχνικῶν καὶ μετρικῶν As- ᾿ 
γόντων περὶ τῆς φύσει μακρᾶς μὴ ϑέλειν αὐτοὺς 
τὴν μακρὰν εἰς φωνῆεν καταλήγειν, καὶ τὴν ἕξῆς 
ἔχειν ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην, ἀλλὰ πάντως ἔχειν 
μεταξὺ σύμφωνον. Τότε γὰρ οὐ γενήσεται μακρὰ 
ἵνα ἐστὶ καϑαρά, ἀλλὰ κοινή. Ζέγει ὃ Ἡλιόδωρος 
βοηϑῆσαι τῷ τοιούτῳ τρόπῳ καὶ μεῖναι αὐτὴν μα- 
κρὰν καὶ γίνεσθαι κοινὴν κατὰ 5 τρόπους. ligo- 
τον μὲν ὅτε στιγμὴ ἐπιφέρεται αὐτῇ τῇ μακρᾷ οἷον 

1 ἀγαν M, ἄγων} 238 μὴ ϑέλειν αὐτὴν τὴν μακρ. libb. 
Gaisf. 
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ἀϑάνατοι" οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροϑι δώματα ναίει (ε 80) 

Δεύτερον δὲ ἐὰν αὐτὴ ἡ μακρὰ περισπᾶται οἷον 

τῷ “᾿σκληπιάδῃ (4 618). 

(Τρέτον δὲ ἐὰν αὐτῇ περισπωμένη ἐπιφέρηται οἷον) 
ἡ 

5 ἐσϑλὸν δ᾽ οὔ τι πω εἶπας ἔπος οὔτ᾽ ἐτέλεσσας (.4 108). 

τὸ γὰρ εἶπας . . ἤτω ἐν : 
Τέταρτον ἐὰν αὐτῇ ὀξεῖα LIAE ὁ οἷον 

πῇ ἔβη ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος (Z 311). 

Πέμπτον ἐὰν δασυνομένη λέξις ἐπιφέρηται οἷον 

10 δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην (4 98). 

τὸ γὰρ ἑλικώπιδα ἐπιφέρει δασυνόμενον. 
Ἕκτον ὅτε συγκρουσμὸς καὶ συνέχειά ἐστι συνα- 
λοιφῆς γινομένης 

Ióai', “Ἕχτορι ταῦτα κελεύετε μυϑήσασϑαι (H 284). 

1 Ἰδαῖε γάρ ἐστι τὸ ἐντελές. 
- Ἕβδομον ὅτε ὁ ἢ διαξευκτικὸς ἐπιφέρεται 

ἢ Alec ῇ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεύς (4 145) - 

περὶ δὲ τῆς ας συλλαβῆς τοῦτό φησι" ..δεῖ παρατη-- 
ρῆσαι, ὅτι πρὸ τοῦ ἡ κεῖται σύμφωνον ἐν τῷ ας; 

20 x«l ὅμως ὥσπερ ἀμφιβαλλομένης καὶ οὐχ óuoAoyov- 
μένης μακρᾶς φησὶν ὁ Ἡλιόδωρος." 
Ὄγδοον ὅτε τὸ tL ἐπιφέρεται οἷον 

ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη εἰς βυϑὸν ὄρουσεν (€ 80). S. 

1. ἐν τῇ ἑξῆς] Τὸ ἕξῆς ἀπὸ τοῦ ἕξω ἐστὶν μέλ-- 
. 95 Aovrog, οὐχὶ ἀπὸ τοῦ ἐκτός, διὸ καὶ δασύνεται. S. 

1". Δεῖ δὲ σημειοῦσϑαι ὅτι περιφέρει εἰς παρά- 

δείγμα συλλαβὴν ἔχουσαν βραχὺ φωνῆεν ἐπιφερο-- 

4 (Τρίτον δὲ ἐὰν — οἷον) om. lib. Explevimus lacunam 
quam indicavit Gaisf. 5 ἐσϑλὸν δ᾽ ov ...] corruptum in lib. 
10 δόμεναι] δῶμεν lib. 14 κελεύει ταῦτα 110. 27 ἐπιφε- 

ἘΠῚ δ Έ» “ᾳΆΒ 
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μένων αὐτῇ δύο συμφώνων τῆς ἑτέρας συλλαβῆς, 
τὸ ἕχτωρ, πάνυ ἁρμοδίως. ᾿Δπὸ γὰρ τοῦ ἔχω ἕξω 
γέγονεν, ὃ ἐχόμενος καὶ ἀντιλαμβανόμενος τῆς oi- 
κχείας πόλεως. Οὐ γάρ ἐστι ἐκ τῆς tx προϑέσεως " 

ἵνα τις ὑπολάβῃ τὸ x εἶναι μετὰ τοῦ ε καὶ τὴν τῶρ 
συλλαβὴν κατ᾽ ἰδίαν. S. 

8. ἔνϑα καὶ δεῖ Τινὲς ἀτόπως φασὶν ἰσοδυνα- 
μεῖν τῇ μακρᾷ δύο βραχείας, ἀγνοοῦντες ὅτι οὐχ ἡ 
μακρὰ ἢ ἡ βραχεῖα τοῦ σώξεσϑαι τὰ μέτρα αἴτιαι, 
ἀλλ᾽ ἡ φύσις τῶν μέτρων. Τὸ γὰρ ..πολλὰς δ᾽ 
ἰφϑίμους““ εἰ ποιήσαιμι πολλάκι δ᾽ ἰφϑίμους σώξε-- 
ται τὸ μέτρον μετ᾽ ἀμφοτέρων, καὶ οἱ πόδες οἰκεῖοι 
τοῦ μέτρου εἰσίν: ἐπεὶ εἰ τὰς συλλαβὰς οἴονται αἶ- 
τίας εἶναι, τὴν πρώτην τοῦ ἔπους κίνησον συλλα- 
βήν, ἀντὶ μακρᾶς ποίησον δύο βραχείας πολλέας 
δ᾽ ἰφϑίμους. καὶ οὐκ ἔστι τὸ μέτρον καίτοι δύο 
βροαχειῶν οὐσῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποὺς ἀλλότριος. Τὸ βορέης 
καὶ ξέφυρος ἐπισκεψόμεϑα αὐτοῦ λέγοντος ἐφεξῆς. S. 

9, δεύτερον ὑγρὸν] Ἐν γὰρ τῇ συλλήψει αὕτη 
μὲν κοινὴ γένεται οὐκ ἐν δια(σ)τάσει ὡς ἑξῆς ἐρεῖ. S. 
Πολλάκις καὶ κατὰ σύνταξιν εὑρίσκομεν δύο, ὡς τὸ 
νὺξ ξοφώδης. S. 

10. Κοινὴ) Τὴν κοινὴν συλλαβὴν ἀμφέδοξον κα- 
λοῦσι, διὰ τὸ ἀμφίβολον εἶναι τὴν περὶ αὐτῆς δό- 
ξαν" πῇ μὲν γὰρ ἀντὶ μακρᾶς, πῇ δὲ ἀντὶ βραχξίας 
παραλαμβάνεται. διὸ ὅρον αὐτῆς ovx ἐχϑετέον᾽" 
οὐ γάρ ἐστιν, ἀλλὰ γίνεται. Ὅταν γὰρ ἡ χρεία κα- 
λέσῃ. ἢ μακρὰ x βραχεῖά ἐστιν. Ἔν μέσῳ δὲ ἀμ-- 
φοῖν κειμένη, κοινὴ προσαγορεύεται. 

ρομένων Gaisf., ἐπιφερομένην lib. 23 Τὴν κοινὴν c. ΜΆ, 
Κοινὴν τ. c, Tu 28 βραχεῖά ἐστιν MTu, ἔσται S 
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10^. Ἰστέον δὲ ὅτι ὁρίξονται τινὲς αὐτὴν οὕτως. 
Κοινή ἐστι συλλαβὴ ἀμφίδοξος συλλαβῆς δύναμις. 
1] πρὸς ἀμφότερα δύναται λαμβάνεσθαι" τῷ δὲ Ἥφαι-- 
στέωνι ὕρον οὐκ ἔδοξεν αὐτῆς ϑεῖναι, οὐδὲ τῆς ϑέ- 
σει μακρᾶς. Καὶ εἰκότως" ἐπειδή φησιν ὅτι οὐκ ἐξ 
αὐτῶν εἰσίν, ἀλλὰ ϑέσει ἢ μακραὶ ἢ βραχεῖαι γί- 
νονται. Περιττὸν δὲ τῆς μὴ οὔσης ὅρον ἀποδοῦναι" 
οὗ γὰρ ὅροι τῶν ὄντων φύσει. S. 

10*. Ἰστέον δὲ ὅτι τῆς κοινῆς συλλαβῆς ὁ Ἧφαι-- 
στίων οὐδαμῶς ὡρίσατο, οὐ γάρ ἐστι κοινή" διὸ 
καλῶς φησί, γένεται δὲ κοινή. καὶ οὐκ ἔστιν: ὅτι 
γὰρ οὐχ ἔστιν οὐδὲ μία κοινὴ συλλαβὴ δῆλον: εἰ 
γάρ τις ἡμᾶς ἐρωτήσει ποῖα ἐστὶ συλλαβὴ μακρά. 
ἀποφαντικῶς ἐροῦμεν ἡ μη καὶ Bo, ὁμοίως καὶ βρα- 
χεῖα ἡ μὲ καὶ ἡ Bo: καὶ πάλιν μακρὰ ἡ χη καὶ uot 
καὶ ὅμως ὁ ποιητὴς ἑκατέρᾳ τούτων ἐν τῷ πλάγχϑη 
ἐπὶ Τροίης. καὶ ἐν τῷ ἄνδρα μοι ἔννεπε μοῦσα ὡς 
βραχείᾳ κέχρηται. Καὶ ὅμως οὐκ εἰσὶ βραχεῖαι, ἀλλὰ 
κοιναὶ γένονται. Τοῦτο καὶ ἐπὶ πάσης κοινῆς. S. 

10*. Καλῶς. οὐχ ὡρίσατο αὐτήν. Οὐ γὰρ ἔστιν. 
ἀλλὰ γίνεται. Τῶν δὲ μὴ ὄντων, οὐ δεῖ παρέχειν 
ὕρους ὡς ὄντων ἐν μέσῳ δὲ ἀμφοῖν κειμένη κοινὴ 
προσαγορεύεται. τινὲς ὡρίσαντο τὴν κοινὴν συλ- 
λαβὴν οὕτως" κοινή ἐστι συλλαβὴ ἀμφέδοξος συλ- 
λαβῆς δύναμις. ἣ πρὸς ἀμφότερα δύναται λαμβά- 
νεσϑαι. Τῷ δὲ Ἡφαιστίωνι ὅρον οὐκ ἔδοξεν αὐτῇ 
δοῦναι, οὐδὲ τῆς ϑέσει μακρᾶς, καλῶς. Ἐπειδή φα- 
σιν ὅτι ἐξ αὐτῶν εἰσίν. ἀλλὰ ϑέσει ἢ βραχεῖαι ἢ 
μακραὶ γίνονται: περιττὸν δὲ τῆς μὴ οὔσης ὅρον 

5 φησιν) φασιν libb. — 7 περιττὸν Gaisf., περιτταὶ lib. 
10 ὠρέσατο om. lib. Gaisf. 

S5 
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ἀποδοῦναι" οἱ γὰρ ὅροι τῶν ὄντων φύσει Ó(Óov- 
ΣΝ 

11. Εἷς τρόπος δέ ἐστι τῆς κοινῆς συλλαβῆς, εἶ 
καὶ αὐτὸς δοκεῖ ἁπλῶς τρεῖς λέγειν τρόπους" Og 
καὶ Διονύσιος. Ὅταν γὰρ εἰς μακρὰν λήγῃ καὶ ἀπαρ- 
τίζῃ εἰς μέρος λόγου καϑαρὸν καὶ τὴν ἑξῆς ἔχει ἀπὸ 
φωνήεντος ἀρχομένην, κοινὴ γίνεται. Καὶ τοῦτο 
πάνυ πρόδηλον ἐκ τῶν παραδειγμάτων. Κεχρήμεϑα 
δὲ αὐτῇ καὶ ἡμεῖς ἡνίκ᾽ ἂν ποιῶμεν τὸν ἀμφίέμα-- 
xgov x«i παλιμβάκχειον πόδα. ὃ. 

12, χέρα] Τὸ o« μακρόν ἐστιν, ἀπὸ συναιρέσεως 
γινόμενον, μᾶλλον δὲ ἐκ κράσεως. ὼς γὰρ κρέας κρέα- 
τος καὶ κρέως, καὶ κρέατα, καὶ κρεάα, καὶ κρέα. Καί 
ἐστι τοῦ κρέα τὸ α μαχρόν" τὰ γὰρ δύο «c εἰς α 
μακρὸν χκιρνᾶται. Οὕτω καὶ τὸ κέρας λέγομεν τοῦ 
κέρατος καὶ κέραος, καὶ κέρως, τῷ κέρατι καὶ xé- 
ραν χαὶ κέρᾳ, καὶ ἔστι τὸ gc μαχρὸν ἐκ κράσεως, 
διὰ τοῦτό ἐστι τὸ Qo μηκυνόμενον. M.D, 

13. Ῥᾶᾷον μὲν) Ἡ γὰρ ἀνάπαυσις τοῦ λόγου τὰς 
συλλαβὰς ἀπ᾽ ἀλλήλων χωρίξουσα τρόπον τινὰ τὰς 
μακρὰς εὐφωνοτέρας καϑίστησι. Φησὶ δὲ Ó μετρι- 
xóg, ὅτι ἡ κοινὴ συλλαβὴ ὅταν καταλήξῃ εἰς μέρος 
λόγου καλλίστη ἐστίν. Εὑρίσκεται δὲ μὴ εἰς μέρος 
λόγου πεπερατωμένη. | Ἰστέον δὲ ὅτι καλῶς φησὶν 
ὅτι ῥᾷον γένεται ἡνίκα ἀπαρτίζῃ εἰς μέρος λόγου 
καϑαρὸν ἡ μακρά" γίνεται γὰρ καὶ μέσῳ (lib. μέ- 
roO) λέξεως καὶ ἐν ἀρχῇ λέξεως κοινή. ᾿41λλ᾽ οὐχ 
οὕτως ῥᾷον καὶ εὐχερές. Καὶ φέρει ἐν διαφόροις 
μέτροις τὰ παραδείγματα κτλ. m. 

15 κέρας λέγομεν M, κέρ. λεγόμενον D 

E 
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14. Ἴστρος τοιαύτας) Κοινή ἐστιν ἐν μέσῳ τὸ 
ΤΟΙ. Ὁ γὰρ ἴαμβος ἐν ταῖς ἀρτίαις χώραις ἀπὸ 
βραχείας ἄρχεται. Τὸ δέ, τένα τῶν παλαιῶν, Σω-- 
τάδου ἐστίν, ὃν ἀνεῖλε Φιλάδελφος ὃ Πτολεμαῖος 
ἐλεγχϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τῇ ἀδελφῇ συγγίνοιτο. cf. 
Plutarch. II. p. 11 A: Tov γὰρ Φιλαδέλφου γήμαν- 
τος τὴν ἀδελφὴν ᾿Δρσινόην, Σωτάδης εἰπών. ,,Eig 
οὐχ ὁσίην τρυμαλιὴν τὸ κέντρον dig, ἐν δεσμω- 
τηρίῳ πολλοὺς κατεσάπη χρόνους, καὶ τῆς ἀκαίρου 
λαλιᾶς οὐ μεμπτὴν ἔδωκε δίκην: ἵνα δὲ γέλωτα 
παράσχῃ (παράσχοι) τοῖς ἄλλοις, αὐτὸς πολὺν χρόνον 
ἔκλαυσεν. | 

15. ἐν δὲ]. Τὸ íiowixóv ἀπὸ μείζονος σύγκειται 
ἐκ δύο μακρῶν καὶ δύο βραχειῶν. Ὁ γοῦν Σωτά- 
δὴηὴς ἀντὶ τῆς ἐν ἀρχῇ μακρᾶς δύο βραχείας, τὴν 
τινα, παρέλαβε. καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ποδὶ δύο συλλα- 
βὰς βραχείας ἀντὶ μιᾶς μακρᾶς. (víva τῶν παλαιῶν. 
καὶ τὴν λαι συλλαβήν, καίτοι ἐν μέσῳ οὖσαν, κοι- 
νὴν ἔλαβεν. Καὶ ἐν τῷ τρέτῳ δὲ ποδὶ ἔλαβε δύο 
βραχείας. καὶ ἔστιν ὃ ποὺς πεντασύλλαβος τῶν 
ἱστοριῶν ϑέλετ᾽ ἐσα. τὸ ϑελετ ἀντὶ μιᾶς μακρᾶς 
παρέλαβεν: τὸ ϑέλε ἀντὶ μιᾶς μακρᾶς παραλαμβά- 
νεται, Ἔτροχαϊχηὴ γάρ ἐστιν ἡ τρίτη ἀεὶ συξυγία. S.) 

16. 4j xov νῦν ἐπὶ ληϑαίου)] ἡ ϑαι κοινή, ieu 
βικὴ γὰρ ἡ κατακλεὶς τὸ γλυκώνειον καλούμενον. 
ὡς ἔκ τινος ἀντιστροφῆς ἐστὶν ἰδεῖν, λέγω δὴ τοῦ 
yovvoUuat σ᾽ ἐλαφήβολε,. ἡ γὰρ λὲ ἀντὶ μακρᾶς, 
ὅτε τελευταία ἐστίν. “Ὅτι δὲ εἰ εἴπῃς δύνατό τις 
τὴν συξυγίαν λέγειν τὴν πὶ ληϑαίου καϑαρὰν ἀν- 

14 ὁ γοῦν Σωτάδης] ὁ Σωτάδης Ó0bS 11 βραχείας ἀντὶ 
μιᾶς μακρᾶς) βραχείας om. S, μιᾶς om. MTuGaist., μακρᾶς 
om. S 
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τισπαστικήν, τῆς τελευταίας οὔσης ἀδιαφόρου, ἀλλ᾽ 
ἐναντιοῦται ἡ ἀντιστροφή. Eboíoxousv γὰρ ὅλα τὰ 
ἀντιστρέφοντα ἰαμβικῇ κατακλειόμενα ξανϑὰ παῖ 
διὸς ἀγρίων. "Asl δὲ τὸ ἀντισπαστικὸν δίμετρον τὸν 
πρῶτον ἁπλοῦν πόδα ἀδιάφορον λαμβάνει. S. 

11. ᾿Ἱμυσχρὸν] Ἰαμβικὸς τρίμετρος ἀκατάληκτος. 
Τοῦ γὰρ ᾿Δρχελαΐδος καὶ τοῦ Πηνελα ο(0 τὸ λὰ 
ἐχτεταμένον ἐστί γίνεται οὖν χοινή. (Ἰστέον δὲ 
ὅτι καὶ ὁ Φιλόπονος εἰς ἐπίγραμμα Καισαρείας ὡσ- 
αὐύτῶς ἐποίησε. Τὸ δὲ ἀμυσχρὸν τινὲς ἐν αὐτῇ 
τῇ χρήσει, ἀμυσχρόν φασιν, ὃ σημαίνει τὸ ἀδύνα- 
τον. S.) 

18. Πηνελάοιο γὰρ ἦν. '4AÀ ἐπειδὴ ἐκτεταμέ- 
vov ἦν τὸ ἃ, οὐκ ἠδύνατο δὲ τοῦτο, μετέβαλεν εἰς 
τὸ & βραχεῖαν. S. | 

19. Ἔτι δ᾽ ἐστὶν εὑρεῖν καὶ (παρ᾽) ἄλλοις, ὡς 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Οἰδίποδι τῷ ἐπὶ Κολωνῷ, ἔνϑα 

φησί 
μόνοις οἴονται συνταλαιπωρεῖν τάδε (1136). 

Ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ ποδὶ τὴν ov συνέστειλεν. ᾽4λλὰ 
καὶ ᾿ἀφριστοφανης ἐν Ἱππεῦσιν ὡσαύτως, ἔνϑα quot 

καὶ τὰ Βοιωτῶν ταῦτα συντηρούμενα (417). 
1 , c ? , 

καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς 

πῶς οὖν ὃ τυρὸς ἐν Βοιωτοῖς χρήσιμος, 

τὴν βοι συνέστειλεν ἐν τετάρτῳ ποδί. ᾿Αλλὰ καὶ 
Μένανδρος ἐν ᾿Επιτρέπουσιν 

of τηλικοῦτοι καὶ τοιοῦτοι τῷ γένει 

7 τοῦ γὰρ 4ρχ. καὶ τοῦ Πην.] τὸ γὰρ oy. καὶ, τὸ Πην. 
libb.Gaisf. 8. ἐστί om. M 16 (παρ᾽) ἄλλοις παρ᾽ om. lib. 
Gaisf, 234 χρήσιμος] ὀνήσιμος lib. olde 26 ἐὰν Ἐπιτρέ- 
πῶώσιν lib. 
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τὴν τοι ἐν τετάρτῳ ποδὶ συνέστειλε. τὸ αὐτὸ δ᾽ 
ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῆς αἱ διφϑόγγου. ὡς Εὔπολις ἐν ᾿στρα- 
τεύτοις φησὶν 

᾿4ϑηναίων εἰ βούλεταί τις ἐγγράφειν, 

ἐν δευτέρῳ ποδὶ τὴν αι συνέστειλε. Παρὰ δ᾽ Ix— 
 πώνακτι ἐπὶ τῆς αι καὶ οἱ διφϑόγγου πολλή ἐστιν 

10 

15 

25 

80 
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ἡ χρῆσις. Οὐ δεῖ δὲ ἡμᾶς τοὺς νεωτέρους χρῆσϑαι" 
εἰ δέ τις χρήσαιτο ἔχει ἀπολογέαν: οὔτε γάρ εἰσι 
μακραὶ φησὶν ἡ αι καὶ ἡ οἱ δίφϑογγοι, ἀλλ᾽, ὡς ἐν 
τῷ περὶ τόνων δείκνυται, αὗται πρὸς ἕνα ἥμισυ 
χρόνον ἔχουσι χρόνον. τῆς φύσει μακρᾶς δύο ἐχού- 
σης, ὅϑεν καὶ ἐπὶ τέλους οὖσαι ἔχουσι πολλάκις τὸν 

προπαροξύτονον τόνον. Εἶτα φέρει ὃ τεχνικὸς πα-- 
ραδείγματα ἐπὶ τῆς οἱ διφϑόγγου ἥτις πάλιν ἔχει 
ἀπολογίαν ὅτι ἀσϑενεστέρα ἐστίν, ὡς ἐκ δύο ὑπο-- 
τακτικῶν τῆς v καὶ L συνεστηκυῖα" ὅϑεν οὐδέποτε 
ἐν τέλει λέξεως εὑρίσκεται, ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ τὴν κοι- 
νὴν ἐποίησεν. Ἔστι δ᾽ εὑρεῖν τὴν ov δίφϑογγον 
ποιοῦσαν κοινήν. οἷον παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει : 

ὥσπερ τεϑνεῶτος καταλούειν μου τὸ βιβλίον (Nub. 836). 

Τὴν γὰρ 4ov συλλαβὴν ἐν τετάρτῳ ποδὶ ἰάμβῳ συν- 
ἐστειλεν- ὁμοίως καὶ τὴν sv εὑρίσκομεν ποιοῦσαν 

κοινήν, οἷον ἐν τῷ πρώτῳ ἰάμβῳ Ἱππώνακτος, ἔνϑα 
φησὶ 

μακάριος ὅστις ϑηρεύει. 

τὴν ρεὺ ἐν τετάρτῳ ποδὶ συνέστειλε. καὶ πάλιν ὃ 
αὐτὸς ἐν δευτέρῳ ποδὶ τὴν sv: 

καίτοι γ᾽ εὔωνον αὐτὸν εἰ ϑέλεις δώσω. S. 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἡ τοῦ ποιητοῦ χρῆσις ἡ ἔχουσα 
τὴν οι τὴν ἀντὶ βραχείας παραλαμβανομένην, Ἐάλλ᾽ 

ἐν ἀμφιμάκρω. ὡς ἐν τῷ ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα. καὶ 
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roig ὁμοίοις. ὁ δ᾽ Ἡλιόδωρος ἔλεγεν αὐτὸ κατὰ συ- 
νίζησιν. εὑρίσκεται δ᾽ ἁπλῶς ἐν μέσῳ λέξεως κοινή, 
καὶ ἐν παλιμβακχείῳ, ὡς καὶ παρὰ Τυρταίῳ .«ἥρωες"“" 
οὕτω γὰρ ἔλαβε τὸν δεύτερον πόδα τοῦ στέχου. S. 

20. Ζ)εύτερος δέ ἐστι τρόπος --- ὅπλον, ἄκρον] 
Καλῶς πρόκειται ἐν συλλήψει: ἐὰν γάρ εἰσιν ἐν 
διαστάσει. οὐ ποιοῦσι κοινήν, ἅτε δὴ τοῦ διαστήμα- 
τος ἕν τῷ διαχωρίζειν τὰ σύμφωνα μείζονος γινο- 
μένου, καὶ μὴ οὔσης ὀλισϑηρᾶς ἐν συντόμῳ φωνῆς 
ὥστε δύνασθαι λαϑεῖν. Ζητοῦσι δέ τινες, διὰ τί 
μὴ τὰ δύο ὅμοια ποιοῦσι κοινήν" λέγω δὴ δύο ἡμί- 
φωνα ἢ δύο ἄφωνα ἢ ἀμετάβολα. Καὶ λέγομεν 
περὶ τῶν ἡμιφώνων ὡς ὅλως Qquípovov οὐ προη- 
γεῖται ἡμιφώνου κατὰ σύλληψιν, εἰ μὴ σπανίως καὶ 
εἰς τινὰ κατὰ πάϑος. Τὸ 6 τοῖς ἀμεταβόλοις ὑπο- 
τάσσεται. τῷ À αν ρ. ὥσπερ αὐτός φησι, τὸ μά- 
σλης, καὶ πάσνης. Εἶτα καὶ ὁ Ἡρωδιανός φησιν ἐν 
τῇ καϑόλου" τὸ δὲ δάσληρα᾽ ἔστι δὲ λίμνη Κυρή- 
νης τῆς πενταπόλεως, ὅϑεν ἦν ὁ Καλλίμαχος" τὰ 
γὰρ κατὰ τὸ τέλος ἔμπαλιν ἔχοντα τὸ À τοῦ 6 προη- 
γούμενον πάλιν Óv ἀνάγκην δι᾽ ἀνάγκην γὰρ τὸ 
ἃλς καὶ τέρυνς καὶ μάκαρς᾽ κατὰ πάϑος δέ, ὡς τὸ 
μάσλης ἀπὸ τοῦ μάσϑλης, καὶ ἐσλὸς ἀπὸ τοῦ ἐσϑ'λός. 
Περὶ δὲ τῶν ἀφώνων εἰπεῖν, ὅτι ἀσϑενέστερα εἰσι 
μᾶλλον τῶν ἄλλων στοιχείων, καὶ εὑρέϑησαν σπα- 
νέως ποιοῦντα κοινὴν ἐν αὐτοῖς. τὸ zT καὶ τὸ xt 
ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ 

«Αἰγυπτίη τε φέρει πλεῖστα ζείδωρος ἄρουρα (ὃ 229). 

εἶτα καὶ ὅτι τῷ λόγῳ τῆς κοινῆς οἷονεὶ βραχείας τὸ 

& μείζονος γινομένου] w γινόμενον lib.Gaisf. 9 cvv- 
τόμῳ] συντόμου lib. 10 διὰ τί] διά τι lib.Gaisf. 26 τὸ 
zT καὶ τὸ «7| τὸ π καὶ v καὶ τὸ x1 lib.Gaisf. 
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Α , , ' Ἁ 

πτ διπλασιάξεται, τὸ κέχτηκα καὶ πέπτωκα., ἐὰν μὴ 
2 M 3 , 29 ὁ U - 3 ἄρα κατὰ συγκοπὴν εἴπωσιν, ἐδείχϑη σὺν ϑεῷῶ ἐν 
τῷ περὶ ῥημάτων. S. . 

20^. “:εύτερός ἐστι) “:εύτερον τρόπον Sel τῆς 
δ κοινῆς συλλαβῆς, ὅταν τὸ μὲν πρῶτον ἄφωνον qj, 

κ᾿ , e , κ e 1 , 
τὸ δὲ δεύτερον ὑγρόν, xoi ὅταν κατὰ σύλληψιν 
ὑπάρχωσιν. Εἰκότως. Τὸ γὰρ ἄφωνον πάντως 
ἐστὴν ἀσϑενές. ὡς κακόφωνον" τὸ δὲ δεύτερον εὐ-- 
ὄλισϑον καὶ τρέχον. hid γοῦν τὴν ἀσϑένειαν τοῦ 

10 ἀφώνου καὶ τὸ εὐκίνητον τοῦ ὑγροῦ οὐκ αἰσϑάνε- 
ται ἡ ἀκοὴ τὴν μακράν, καὶ γένεται κοινὴ συλλαβή. 
(dvo δὲ ἄφωνα οὐ τέϑεινται, ἅτε τῶν δύο τῶν 
ὁμοίων. εἰ καὶ ἀσϑενέστερα ὑπάρχοιεν, πλέον ἕλ- 
κόντων ἤπερ τῶν ἀνομοίων. '"4uéAsu τοι ἅμαξαν 

15 δύο ὄνοι πλέον ἕλκουσιν ἤπερ Ovog καὶ βοῦς, ἐπεὶ 
τὰ ἀνισοδύναμα ἐμποδίζουσιν ἄλληλα. Οὐ ποιοῦσιν 
ovv. MS.) Κοινὴν συλλαβὴν δύο ἄφωνα. ἐπεὶ ὡς 

δὲ ce X ong y , e 5 
εἴρηται ἑκάστη συλλαβὴ ἔχει τινὰ σιωπήν" ὡς OUV 
4 , , , 2 , 2 “« , 

ασϑενέστερα πλείω χρόνον ἑποίουν ἕν τῇ κινήσει. 
ἢ τ .} ς , 1 s. M MA , 

20 καὶ ἡλέγχετο ἡ κοινή. (zw οὖν τὴν αὑτὴν αἰτίαν 

οὔτε ὑπάρχουσι τὰ σύμφωνα, ἐπειδὴ ἕκαστον αὐὖ- 
τῶν ἰδίᾳ λεγόμενον χρόνον τινὰ διήνυεν, καὶ ἠλέγ- 
yero ἡ κοινή" τοῦ δὲ ἀφώνου οὐκ ἐλέγχεται. S. 

21. 'Huígovov] Οἷον £& £ v, 4, u, v, 9, 6 
Ld » M , 25 22, εὔυμνος) Τροχαϊχὸν γὰρ τὸ uérgov: καὶ ἔδει 

τὸν πρῶτον ἁπλοῦν πόδα εἶναι τροχαῖον. Ἔν γὰρ. 
ταῖς περιτταῖς τὸ τροχαϊκὸν οὐ δέχεται σπονδεῖον, 
ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἀρτίαις. Ἦν οὖν τοῦ εὔυμνος τὸ V 

1 ἐὰν μὴ ἄρα] εἰ μὴ ἄρα lib.Gaisf. 2. ἐδείχϑη Gaisf., 
ἐδείχϑει 0. 5 ἄφωνον y Τὰ, ἐστὶ ΜΒ 9 Διὰ οὖν τὴν 
ἀσϑενειαν S 17 κοινὴν συλλαβὴν. δύο ἄφωνα S, — σύμφων 
'TuM, ὡς εἴρηται S, om, rell. 18 ἑκάστη] ἕκτη S 
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v μακρόν: ἐπιφερομένου μέντοι τοῦ uv γέγονε 
κοινή. 

28. τὸ ἄφωνον) Ὥστε εἶναι αὐτὸ κατὰ διάστα-- 
σιν δηλονότι" οὕτω γὰρ ὁ ἐξηγητής φησι. 

24. ἔκ μὲ λάσας] Μακρὰ γὰρ ἔμεινεν ἡ &' καί- 
τοι ἑξῆς ὄντος ἀφώνου καὶ ὑγροῦ ἀλλὰ κατὰ διά- 
στασιν. 

25. Φησὶ δὲ ὁ Ἡλιόδωρος) ᾿Επιλαμβάνεται HAto- 
δώρου (ἡ οἰομένου ποιεῖν κοινήν, ὅταν μετὰ τὸ 
ἄφωνον τὸ u ἐστέν, οἷον ὄγμος. καὶ ἐπιφέρει τὰ 
παραδείγματα. 

20. σκῆψιν μὲν] (Συνηγορῶν Ἡλιοδώρῳ δῆϑεν 
ταῦτά φησιν. om. S. Ἠδύνατο γὰρ ἐλήλυϑμεν εἶ- 
ναι, εἰ μηδὲν ἐκώλυε" κατὰ σύλληψιν γὰρ ἐπέφερε 

5 τὸ ἄφωνον καὶ ὑγρόν: ψεῦδος δὲ τοῦτο. ᾿Ζττικὸν 
γάρ ἐστι τὸ ἐλήλυμεν: οὐ γὰρ διὰ τὸ μέτρον ἀφῃ- 
ρέϑη τὸ 9, ἀλλὰ σύνηϑες αὐτῷ οὕτω λέγειν. 

21. Τοῦτο δὲ ψεῦδος.) Εἰσὶ γὰρ πολλαὶ πάνυ 
χρήσεις, εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ μάλιστα αὐτοῦ 
τοῦ 9u, οἷον παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει ἐν Πλούτῳ 

ἐμβὰς γερόντων εὐρύϑμοις προβλήμασιν (159) 

καὶ ἐν INBIJOMMS 
πότερον περὶ μέτρων ἢ δυϑμῶν (638) 

πάλιν 

ταχύ γ᾽ ἂν δύναιο μανϑάνειν περὶ δυϑμῶν (647) 
καὶ 

τί δέ μ᾽ ὠφελήσουσ᾽ of δυϑμοὶ πρὸς τἄλφιτα (648) 

καὶ 
ἐπαΐονθϑ᾽ ὁποῖός ἐστι τῶν δυϑμῶν (650) 

5 Μακρὰ] μακρὸν M 9 οἰομένου μὴ S, μὴ οἰομένου TuM 
10 ἐπιφέρει) τίϑησι Μ 14 ἐπεφέρετο S 27 τί δ᾽ ἂν ὠφη- 
λήσειαν lib. 29 ἀπαΐειν ποιός lib. 
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καὶ ἐν Βατράχοις 

ἐπὶ τὸν σταϑμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι (1365). 

Περὶ δὲ Κρατίνου λέγομεν ὅτι οὐ διὰ τοῦτο εἶπεν 
ἐλήλυμεν- ἔστι γὰρ καὶ παρὰ Ἐπιχάρμῳ, οἷον αὐ- 
τὸς παρατίϑεται ὃ μετρικός, ἥδε χρῆσις ἐν Κύκνῳ 

τοιοῦδε φωτὸς πρὸς δόμους ἐλήλυμεν. 

Οὐ κεῖται δ᾽ οὕτως ἡ χρῆσις, ἀλλὰ 

Κύκνου δὲ πρῶτοι πρὸς δόμους ἐλήλυμεν. 

καὶ οὕτως δεῖ γράφειν. Ἑ Ὅστις κατ᾿ ἀναλογίαν 
ἐχρήσατο καὶ τῷ δευτέρῳ προσώπῳ ἐλήλυτε. Οὐκ 

ἄρα ovv διὰ τὸ κοινὴν μὴ ποιεῖν τὸ ὃμ ὁ oan 
ἀπεβάλετο $9 τοῦ ἐλήλυϑμεν, εἰπὼν ἐλήλυμεν. S. 

98. ἔστιν ἄκμων) "Ev ταύτῃ γὰρ ὀφειλούσῃ βρα-- 
χείᾳ εἶναι ἐπιφέρεται τὸ xu: ἰδοῦ οὖν ἀφώνου ὄν- 
τος X πρὸ τοῦ μ γένεται κοινή. Οὐκοῦν οὐδὲν 
ἔβλαπτε καὶ εἰς τὸ ἐλήλυϑμεν ἡ ἐπιφορὰ τοῦ ἀφώ- 
vov καὶ τοῦ u. SMtu. 

29. Τρίτος δέ ἐστι τρόπος] Γίνεται δὲ κοινὴ 
κατὰ τρίτον (τρόπον), ὅταν βραχεῖα ἢ ἀπαρτίξζουσα 
εἰς μέρος λόγου, καὶ οὐκ ἔχῃ δύο σύμφωνα ἐπιφε- 
ρόμενα, ἀλλ᾽ ἢ ἕν ἁπλοῦν ἡ μηδὲ ἕν. Ἐπεὶ εὑρε- 
ϑήσεται ϑέσει μακρὰ γινομένη. Ἰστέον δὲ ὅτι οὐκ 

; ἐχρησάμεϑα ἡμεῖς ταύτῃ τῇ κοινῇ, ἀλλὰ μᾶλλον ot 

ποιηταί, οἷον τὸ 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης (Ξ 1) 
καὶ 

Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινε" 

8 παρὰ δὲ κρατύνου lib. ὅτι οὐ διὰ τοῦτο εἶπεν] οὐ om, 
lib.Gaisf. — 5 ἥδε χρῆσις] ἤδη χορ. lib. 14 τὸ κι M, κα καὶ 
ω S,:0 uTu — 15 τοῦ x] καὶ libb. — 16 ἐλήλυμεν libb. 19 
(τρόπον) o m.lib.Gaisf. βραχεῖα 5] βραχεῖα ἐστιν libb.Gaisf. 
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καὶ 

of δὲ μέγα ἰάχοντες (E 421)" 
καὶ μὲν οἵ Δύκιοι τέμενος τάμον (Ζ. 194)" 

καὶ μὲν σπονδεῖος ἐν ἀρχῇ στίχου. Ἔσχε δέ τι ἐξ- 
αίρετον αὕτη παρὰ τὰς ἄλλας χρῆσις ὅτι εἰς τέλος 
ἐστὶ ποδός, καὶ οὐκ εἰς ἀρχὴν ὡς αἵ προειρημέ- 
vot. S. | 

Περὶ δὲ ταύτης τῆς βραχείας τῆς ἀντὶ κοινῆς 
λαμβανομένης λέγει ὃ Ἡλιόδωρος δέκα τρόπους" 
(πρῶτος μὲν ...) ποτὲ δὴ καὶ πῶς εὑρίσκεται" φησὶ 
γὰρ οὕτως" ..«ἡ βραχεῖα ἡ τοιαύτη εἰς τόπον μα- 
κρᾶς κοινὴ εὑρίσκεται, ὅτε τὸ L ἐπιφέρεται, ὡς ἐν τῷ 

of δὲ μέγα ἰάχοντες * (Ξ 421). 

Δεύτερος δὲ τρόπος, ὅταν ἡ ὀξεῖα ἐπίκειται αὐτῇ 
τῇ βραχεία συλλαβῇ. oiov 

Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ὅπως ἴδον αἴολον ὄφιν (M 208). 

ΖΙνήρηται γὰρ ὃ τρόπος τῆς ὀξείας διαφόρως, ἢ προη- 
γουμένης ἢ ἐπικειμένης, ὡς δέδεικται. ἢ ἐπιφερο-- 
μένης" προηγουμένης μέν, ὡς τὸ 

ἠὲ ναύτῃησι τέρας ἠὲ στράτῳ εὐρέϊ λαῶν (4 10)" 

ἐπιφερομένης δὲ 
ὃς ἤδη τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό v. ἐόντα (4 10). 

Τρίτος τρόπος ὃ ἀπὸ τῆς περισπωμένης ἐὰν ἐπι--, 
φέρηται, oiov | 

ἕως 0 ταῦϑ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν. (4 198) 

τὸ € καὶ τὸ ὡς εἰς μίαν μακρὰν κατὰ συνίέζησιν πο- 
δίζεται, ὡς εὐθέως προϊόντες γνωσόμεϑα. Ὁμοίως 

καὶ τὸ 

4 σπονδεῖος ἐν ἀρχῇ] σπονδεῖον ἐ. ἀ. lib.Gaisf, 10 (πρῶ- 
τος Liv...) om. lib.Gaisf. 11 εἰς τόπον μακρᾶς] ἐ. τ. μα- 
4907 lib.G. 
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πάντη ἐποιχόμενοι πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν (Z 81). 

καὶ εἰ προηγεῖται ἡ περισπωμένη. οἷον 

οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν (Z 366). 

Τέταρτος δὲ τρόπος ὁ ἀπὸ τῆς δασείας ἢ ἐπικει-- 
5 μένης. 

Αἴας δ᾽ ὁ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ Ἕκτορι. 

ἢ ἐπιφερομένης 

᾿ἡπόλλωνος ἑκάτοιο. 

ἢ προηγουμένης 
10 ἔλπομαι ἐκτελέεσϑαι ἵνα μὴ δέξομεν ὧδε (Η 353). 

- 

Πέμπτος τρόπος διὰ στιγμῆς 

καὶ πόσιος" ὃ δ᾽ ἔπειτα ϑεοῖς εὔχεται ἀνώγει. 

ὁμοίως καὶ τὸ 

οὐ δὴ μαλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπεὶ καὶ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 

1 Ἕκτος δὲ τρόπος ὃ διὰ τῶν ἀμεταβόλων λμνρ 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα (Β 44) 
ϑυμὸν ἀπὸ μελέων 

ἀλλ᾽ ὕδατι νίξοντες 

ἄλλοι δὲ δινοῖς., ἄλλοι δ᾽ αὐτοῖσι βύεσσιν. 

90 Οἱ δ᾽ ἄλλοι τέσσαρες τρόποι, τουτέστιν ἕβδομος, 
ὄγδοος. ἔννατος., δέκατος, εἰσὶ διὰ τῶν τεσσάρων 
στοιχείων, ἢ διὰ τοῦ ὃ ἢ πὴ C ἢ τ. οἵτινες διπλα-- 
σιάξεσϑαι πεφύκασιν 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δήν 
95 ὦ υἱὲ Πετεῶνος 

᾿Δρτέμιδί σε ἐΐσκω 
βέλος ἐχεπευκές. 

932 δηπὴσητ) δη πη γῆὴτΙν.Ο. 

METRICI GRAECI. 8 

ΒΕ τς 
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ἐπιφερομένου τοῦ G, ἀλλὰ καὶ λήγοντα ἐν τῇ Aog 
συλλαβῇ. τοῦ δὲ τ ἐπιφερομένου 

μήτε σὺ τόν γ᾽ ἄρα δείδιϑι. 

ΖΙιπλασιάξεται δὲ οὕτως 

ἔδδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείϑετο μύϑῳ 
εἰωϑότες ἔδμεναι ἄδδην, 

ὁππότε τις μετὰ παυσώλην 

ὁππότερος δὲ νικήσῃ κρείσσων γεγένηται. 

Εὐλόγως δὲ ἡμεῖς τῇ μακρᾷ ἀντὶ βραχείας κεχρή-- 
μεϑα ὡς περιεχτικῇ δύο βραχειῶν. οὐ μὴν δὲ τῇ 
βραχείᾳ ἀντὶ μακρὰς ὡς οἵ ποιηταί κτλ. ὃ. 

ZXO A. B. 

ΓΚεφ. α΄ Ὁ μὲν τεχνικὸς τρεῖς μόνους εἶπε 
τρόπους κοινῆς συλλαβῆς. ὡς πρὸς εἰσαγομένους 
τὸν λόγον ποιούμενος, οἵ δὲ εἶίναί φαὴσι δυοκαί- 
δεχα. δύο μὲν oí τὴν μακρὰν εἰς βραχεῖαν κατα- 
φέροντες, δέκα δὲ οἵ τὴν βραχεῖαν εἰς μακρὰν ἀνα- 
φέροντες. Καὶ ἔξεστι τούτοις τοῖς δέκα τρόποις 

κεχρῆσϑαι (τοῖς παλαιοῖς)" ἡμῖν δὲ τῶν δέκα τρό- 
πῶν ἑνὶ μόνῳ ἔξεστι κεχρῆσϑαι, ὃν μετ᾽ ὀλίγον 
ἐροῦμεν. 

Καὶ (τῶν μὲν τριῶν) πρῶτός ἐστι τρόπος τῶν 
τὴν μακρὰν εἰς βραχεῖαν καταφερόντων, οὗτος 

οὔτι μοι αἰτίη ἐσσί, ϑεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσι (Γ 164). 

Τρεῖς δὲ λέγει παραφυλακὰς ἔχειν: τὸ εἰς μέρος 

15 εζίναί φα)σι] εἶναι 100.6. 18 Καὶ ἔξεστι — 20 UA 
ὀλίγον ἐροῦμεν transiecimus; ante verba Τρίτος voózoc ὁ διὰ 
περισπωμένης legitur in libb. et apud Gaisf. 19 (τοῖς πα- 
λαιοῖς) vel (τοῖς ποιηταῖς)}) om. libb.Gaisf. 29 Καὶ (τῶν 
μὲν τριῶν)] τ. μ. τρ. om. libb.Gaisf. 
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λόγου καταλήγειν, τὸ εἰς φωνῆεν, καὶ τὸ τὴν ἐπι-- 
φερομένην λέξιν ἀπὸ φωνήεντος ἄρχεσϑαι. Θά-- 
τερος δὲ τρόπος τῶν τὴν μακρὰν εἰς βραχεῖαν 
καταφερόντων ἐστίν, ὅταν δύο σύμφωνα ἐπιφέρη--: 
ται ἐν συλλήψει. τὸ μὲν δεύτερον ἀμετάβολον, τὸ 
δὲ ἡγούμενον ἕν τῶν ἀφώνων, οἷον 

Πάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε ϑυμῷ. 

Τρίτος τρόπος κοινῆς συλλαβῆς, ὅταν βραχεῖα 
οὖσα καταπεραιοῖ εἰς μέρος λόγου, καὶ -τὴν ἑξῆς 
ἔχῃ ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην. οἷον 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης (X 1). 

καὶ πάλιν 

of δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες ᾿Ζχαιῶν (X 421). 

Τούτων οὖν τῶν τριῶν τρόπων, ὃ μὲν φύσει. φαί- 
vera, év τῷ 

οὔτι μοι αἰτίη ἐσσί" 

ὁ δὲ ϑέσει. ἐν τῷ 

Πάτροκλέ μοι δειλῇ. 

ὁ δὲ βραχύς, ἐν τῷ 

of δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον. 

Σημείωσαι δὲ ὅτι κἂν τὴν ἑξῆς ἔχῃ ἀπὸ συμφώνου 
ἀρχομένην, λήγῃ δὲ ἡ πρώτη εἰς φωνῆεν, κοινὴν 
ποιεῖ συλλαβήν. οἷον 

ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται (u 109). 

Τῶν δὲ τὴν βραχεῖαν εἰς μακρὰν ἀναφερόντων 
πρῶτος οὗτος τρόπος, ὅταν βραχεῖα οὖσα καταπε- 
ραιοῖ εἰς μέρος λόγου καὶ τὴν ἑξῆς ἔχῃ ἀπὸ qo- 

25 ἄλλως monente Pauwio praeposuit Gaisf. Reiecimus. 
2. ὃ 
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νήεντος ἀρχομένην, ov τοῦ τυχόντος φωνήεντος ἀρ-- 
χομένου, ἀλλὰ τοῦ ει, ὡς ἐν τῷ 

of δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες ᾿Ζχαιῶν (Ξ 421) 
χαὶ 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης ( 1). 

“εύτερος δὲ τρόπος τῶν τὴν βραχεῖαν εἰς μα- 
κρὰν ἀναφερόντων ὁ διὰ τῆς ὀξείας. Αὕτη οὖν ἡ 
ὀξεῖα ἐπικειμένη τινὶ τῶν βραχειῶν ἢ βραχυνομέ- 

νῶν διχρόνων μηκύνει. ὡς ἐπὶ τοῦ 

Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ἐπεὶ ἴδον αἰόλον ὄφιν (M 208). 

"üo0 ὁ τελευταῖος ποὺς πυρρίχιος μὲν ὑπάρχει" 
ἐπειδὴ δὲ τὴν ὀξεῖαν ἔχει ἐπικειμένην ἐπὶ τὸ ο, 
ἀντὶ τρηπῇς παρείληπται τῆς ὀξείας μηκυνούσῃς τὸ 
o, καὶ οὐκ ἀκαίρως: δοκεῖ γὰρ ἡ ὀξεῖα ἀνατεινο- 
μένῃ τῇ τε φωνῇ καὶ αὐτῇ τῇ ϑέσει καὶ διατυπώ-- 
Gs, τοῦ χαραχτῆρος ἑαυτῆς τὴν βραχεῖαν ἀνακαλεῖς- 

σϑαι εἰς ἑτέραν τάξιν. Ἢ οὖν ὀξεῖα τοιαύτην ἔχει 
φύσιν καὶ δύναμιν, ὡς μὴ μόνον ἐπικειμένη ἐπάνω 
βραχείας μηκύνειν αὐτήν, ἀλλὰ καὶ προκειμένη καὶ 
μετακειμένη δύνασθαι τῇ βραχείᾳ χρόνον χαριεῖ-- 
σϑαι, ὡς ἐπὶ τοῦ | 

ἢ ναύτῃσι τέρας (4 16) 

ἡ ρας συλλαβή, βραχεῖα οὖσα, διὰ τῆς προκειμένης 
ὀξείας ἐμηκύνθϑη" μετακειμένη δέ, ὡς ἐπὶ τούτου 
τοῦ ἔπους 

αἴσιμα παρειπών" 0 δ᾽ ἀπὸ ϑεν ὥσατο χειρί (Ζ 62) 

τὴν zo βραχεῖαν οὖσαν ἡ ὀξεῖα τοῦ ϑεν ἐμήκυνεν" 
ὅϑεν ὃ στίχος δοκῶν πάϑος ἔχειν τὸ λεγόμενον λα-- 

8 βραχειῶν) βραχέων libb.Gaisf. 97 τὴν πὸ βραχεῖαν 
Pauw] ἀπὸ βραχείας libb. 
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γαρόν, ἀπαϑής, ὡς οἷόν ve, γέγονε διὰ τῆς ἐπιφο-- 
ρᾶς τῆς ὀξείας. ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου ποδός, uj 
ἐσχηκὼς μηδεμέαν βοήϑειαν, ἔμεινε τὸ προλεχϑὲν 
πάϑος τὸ λαγαρόν. Τοῦ γὰρ παρειπὼν τὸ α οὐδε-- 
μιᾶς τῶν δέκα τρόπων ἔτυχε βοηϑείας, τῶν ἀναφε- 
ρόντων τὴν βραχεῖαν εἰς μακράν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 
(xo) £8ev** ἐπιφερομένης τῆς ὀξείας (ἡ ,,0**) ἐμη-- 
κύνϑη. 

Toívog τρόπος ὁ διὰ τῆς περισπωμένης. Ur 
τοίνυν προκειμένη καὶ μετακειμένῃη" οὐ yug τέϑεται 
ἐπάνω βραχείας" τῆς γὰρ περισπωμένης ἐκ δύο τότε 
(τόνων) συγκειμένης, καὶ ἐπιξητούσης τὴν συλλαβήν, 
δύο χρόνους ἔχουσι φύσει, οὐ ϑέσει. Οἵ γὰρ T0— 
voL, ὡς φύσει ὄντες, καὶ τὰς φύσει μακρὰς ἴσασι, 
καὶ οὐχὶ τὰς διὰ συμφώνου ϑέσει μακρὰς γιγνομέ-- 
νας. τῆς βραχείας χρόνον ἐχούσης, καὶ μὴ δυναμέ- 
νης ὑποδέξασθαι τῶν δύο χρόνων τὴν τονικὴν δύ-- 
ναμιν. Αὕτη τοίνυν περισπωμένη τῇ πρὸ cro ἢ 
τῇ μετ᾽ αὐτὴν δύναμιν χαρίξεταί τινα, καὶ ἀπὸ βρα- 
χείας εἰς μακρὰν ἀναφέρει" καὶ τὴν μὲν πρὸ αὐτῆς. 
ὡς ἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐποιχόμενοι. πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν (Ζ 81), 

τοῦ γὰρ πρὶν τὸ L συστελλόμενον ἐμηκύνϑη διὰ τῆς 
ἐπιφερομένης" τὴν δὲ μετ᾽ αὐτήν, ὡς ἐπὶ τοῦ 

οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην (Ζ 866)" 

πάλιν γὰρ τὸ ας συστελλόμενον διὰ τῆς προκειμέ-- 
νης περισπωμένης μηκύνεται. 

Τέταρτος τρόπος ὁ διὰ τῆς δασείας. Αὕτη 
τοίνυν ἡ δασεῖα. ἐπικειμένη καὶ μετακειμένη καὶ 

ὅ ἀναφερόντων Pauw., ἀναφερομένων libb. 7 (ἡ 0) 
Pauw., om. libb. 12 (rovov) Gaisf., om. libb. 
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προκειμένη, τὴν βραχεῖαν εἰς μακρὰν ἀνάγει" ἐπι-- 
κειμένη μέν, ὡς ἐπὶ τοῦ 

ἕως ὃ ταῦϑ'᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν (4 193). 

zgoxeqAov γὰρ ὄντος τοῦ στίχου, τὸ μὲν s ἐν 
ἀρχῇ οὐ μετρεῖται" τὸ δὲ ὡς ο ἀντὶ σπονδείου πα-- 
ραλαμβάνεται, τῆς δευτέρας συλλαβῆς τὸ o μόνον 
ἐχούσης, καὶ μὴ ἐπιφερομένων δύο συμφώνων. ἀλλ᾽ 
ἡ δασεῖα ἐπικειμένη ἐμήκυνεν αὐτὴν τῷ πνεύματι, 
καὶ τῇ διαστάσει τῶν φωνητικῶν ὀργάνων, τῶν 
μᾶλλον διατεινομένων ἕν τῇ προφορᾷ τοῦ πλείο-- 
vog πνεύματος" προκειμένη δέ, ὡς ἐπὶ τοῦ παρόν-- 
τος τουτουὶ στίχου 

ἔλπομαι ἐκτελέεσϑαι. ἵνα μὴ δέξομεν ὧδε (Η 8588)" 

τοῦ γὰρ ἵνα τὴν να συλλαβὴν βραχεῖαν οὖσαν ἢ 
ἐπὶ τοῦ L δασεῖα προχειμένη ἐμήκυνεν. ᾿᾽4λλ᾽ εἴ-- 
ποι τις ὅτι τὸ μη ἐπιφερόμενον ἐμήκυνε τὴν νὰ 
συλλαβήν. 

Εἰς «ep. β. Περὶ συνεκφωνήσεως 

ΣΧΟΛ. A. 

1. Συνεκφώνησις)] H συνεχφώνησις ἀναγκαῖόν 
ἐστι μάϑημα καὶ πάνυ μετρικοῖς ἁρμοδιώτατον᾽ 
πολλοὶ γὰρ λελυμάνϑαι δοκοῦντες στίχοι καὶ ἄμε- 
τρον ἔχοντες τὴν σύνϑεσιν διὰ τῆς συνεκφωνή-- 
σεως τὸν τῆς μετροποιίας κόσμον ἀπολαμβάνουσι" 
τοῦ γὰρ 

. 18 In fine scholii lacunam indicavimus. 20 τοῦ γὰρ] τὸ 
γὰρ libb,Gaisf. 
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ὑμῖν μὲν ϑεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 

εἰ κοινήν τις λάβοι (τὴν ov συλλαβήν). μέγιστον 
ποιήσει ἐναντίωμα τοῖς προειρημένοις. Φαμὲν γὰρ 
κόσμον εἶναι κοινῆς, εἰ εἰς φωνῆεν λήγει, καὶ τὴν 
ἑξῆς ἔχει ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην. ᾿Ενταῦϑα δὲ 
κατὰ τὸν δεύτερον πόδα τῇ ouv συλλαβῇ τὸ δοι ἐπι-- 
φερόμενον σκάξειν ποιεῖ τὸν στίχον, εἰ μὴ τῷ τῆς 
συνεκφωνήσεως ϑεραπευϑείη λόγῳ Συνεκφωνῶ 
γὰρ τὸ E, καὶ γένεται σπονδεῖος μὲν ϑεοί. Αὕτη 
ἡ συνεκφώνησις καλεῖται καὶ Gvvítuou.^ Τούτων 
δὲ τετύχηκε τῶν ὀνομάτων, ὅτι ἡ φωνὴ ὑποθλίβουσα. 
καὶ ὑποκλέπτουσά τι τῶν φωνηέντων τὰς κακομε- 
τρίας ἀφαιρεῖ τῶν στίχων: ὅταν γὰρ φωνηέντων 
γένηται ἀλλεπάλληλος φορά, συνεκφώνησις γινο- 

μένη, καὶ ἐφιξάνειν ἀλλήλοις ποιοῦσα τὰ φωνήεντα, 
τὰς δύο συλλαβὰς εἰς μίαν συναιρεῖ. οἷον ἐπὶ τοῦ 
προχειμένου παραδείγματος τὸ ϑεοί, δισύλλαβον 
ὑποχκλέψασα διὰ τὴν χρείαν ἡ συνεχφώνησις. τὸ 
μὲν & συνεξέϑλιψε, τὸ δὲ oL προενεγκοῦσα jopaya- 
σύλλαβον ἀντὶ δισυλλάβου πεποίηκε τοὔνομα. καὶ 
γέγονε ϑοι τρόπον τινά. (Καὶ τὸν τρόπον τοῦτον 

προσλαμβάνει ὡς συμβαλλόμενον αὐτῷ εἰς τὸν περὶ 
τῶν ποδῶν λόγον. Ἰστέον δὲ ὅτι πάνυ πολλὴ βοή- 
ϑεια ἐπενοήϑη τῷ μέτρῳ παρὰ τοῖς παλαιοῖς. S.) 
Διαφέρει δὲ συνεκφώνησις συναλοιφῆς (τούτοις᾽" 
ἑνὶ μέν, ὅτι ἡ συναλοιφὴ κατὰ τρόπους ἑπτὰ γίνε- 
ται, ἁπλοῦς μὲν τρεῖς: ἔκϑλιψιν, οἷον, μετὰ ἐμοῦ 

2 κοινὴν M, κοινὸν Tu (τὴν οι συλλαβήν) om, libb.Gaisf. 
4 ὅταν λήγῃ 8 5 Ἐνταῦϑα δὲ ey κατὰ om. MS 6 τῇ 
οἱ συλλαβῇ] τῆς οἱ συλλαβῆς ΜΒ. τὸ δοι] τὸν δὲ ὃ 8 Σὺυν- 
ἐχφωνῶ] συνεκφώνησις S 9 ὑμῖν μὲν ἁεοὶ MS 10 Τού- 
των] πάντως Tu 18 φωνηέντων γένηται 8 1 ὑφιξάνειν 
Tu 19 zoocsveyxovca MTu 25 συναλιφῆς S 
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μετ᾽ ἐμοῦ: κρᾶσιν, oiov, τὰ ἐμὰ τἀμά" συναίρεσιν, 
οἷον, Νηρηΐδες Νηρῇδες: GvvOérovg δὲ τέσσαρας, 
οἷον, ἔκϑλιψιν καὶ κρᾶσιν, οἷον, ἐγὼ κἀγώ: 
ἔκϑλιψιν καὶ συναέρεσιν, ὡς τὸ (of) αἰπόλοι ᾿πό- 
λοι κρᾶσιν καὶ συναέρεσιν, oiov, ἐμοὶ ὑποδύ-- 
νει ἔμ᾽ ὑποδύνει" ἔκϑλιψιν κρᾶσιν καὶ συν- 
αέρεσιν, ὡς παρ᾽ Εὐπόλιδι ἐν Χρυσῷ Γένει. καὶ 
σκεῦος οὐδὲν εὗρον ἐν τὠχκήματι. Ἡ μὲν οὖν συν- 
αλοιφὴ κατὰ τούτους τοὺς τρόπους, ἡ δὲ συνίζησις 

οὔ. Καὶ μέα μὲν αὕτη διαφορά. MS.) Κλοπὴ γάρ 
ἔστι χρόνων αὕτη. γραμμάτων κλοπῆς οὔσης τῆς 
συναλοιφῆς. Ἔτι ἡ μὲν συναλοιφὴ ὡς γράφεται 
καὶ βαίνεται, οἷον, ὡς £go" οἱ δ᾽ ἄρα: οὐ γὰρ ὃλο-- 
κλήρως βαίθομεν, οἷον, ὡς ἔφατο, ἀλλὰ ὡς γράφε- 

ται, ἔφαϑ'᾽" ἡ δὲ συνεχφώνησις ὁλοκλήρως μὲν γρά- 

φέεται, Becterot δὲ ἐλλιπῶς. oiov 

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, χρυσῷ ἀνὰ σκήπτρῳ. 

Κοινὸν δὲ ἑκατέρας τὸ παρατηρεῖν, μὴ σύμφωνον 
5 μεταξύ. Ἡφαιστίων δὲ προλαμβάνει καὶ τὸν λό- 
yov τὸν περὶ συνεκφωνήσεως, ὡς συμβαλλόμενον 
αὐτῷ εἰς τὸν περὶ τῶν ποδῶν λόγον. (Ἰστέον δέ, 
ὡς πάνυ πολλὴ βοήϑεια ἐπενοήϑη τοῖς μέτροις παρὰ 
τῶν παλαιῶν. Ζ]ιαφέρει κρᾶσις συναιρέσεως. ὅτι 
ἡ μὲν συναέρεσις ἐλαττοῖ τὰ φωνήεντα, ἡ δὲ κρᾶ- 
σις οὔ. M.) 

2. Ἐν τῇ Ἰλιάδι] Ἰλιάδα ἔγραψε Σωτάδης μετα- 
ϑεὶς τὰ τοῦ ποιητοῦ εἰς ἴδιον μέτρον. Ἔστιν οὖν 
τὸ παράδειγμα Ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος: καὶ γὰρ ἡ 

4 (of) αἰπόλοι] οἵ om. libb.Gaisf. 11 χλοπῆς om. Tu 
12 ἔτι M, ὅτι TuGaisf. 13 fgeívevei] φαένεται Μ 18 ἑκατέ- 
ρας Tu, ξκατέρα S, ἑκατέρου M 21 Ἰστέον ovv ὡς ὃ Ἧφαι- 
στίων προλαμβάνει Μ 
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δευτέρα Gufvyía qv Πηλιάδα, τῶν δύο βραχειῶν 
ἀντὶ μιᾶς λαμβανομένων. 

9. πέμπτῳ) Τινὲς δέ φασιν ἐν δευτέρᾳ, κρεῖτ-- 
τον δὲ ἐν πέμπτῃ. S. 

δ 4. ἢ διανεκῶς) Ὁ πρῶτος πούς ἔστι τετρασύλ- 
- A«Bog, τῆς διὰ ἀντὶ μιᾶς βραχείας παραλαμβανομέ- 
νης. Παραλέλοιπε δὲ ἡ διαίρεσις δύο μακρὰς ἀντὶ 
βραχείας, ὅπερ οὐχ εὑρίσκεται" βραχεῖαν δὲ καὶ κοι-- 
νὴν ἀντὶ μακρᾶς εὑρίσκομεν ἐν τῷ P στίχῳ 

10 τοῦ ποιητοῦ 

μῆνιν ἄειδε ϑεὰ Πηληιάδεω Agios. 

(Καὶ πάλιν ἑτέρωϑι 

πίσσης τε δνοφερῆς καὶ κεδρινοῦ νηλέϊ χαλκῷ. 

τοῦτο ἔστι μὲν Ἡσιόδου λαμβάνεται δὲ καὶ δακτυ- 
15 λικὸς καὶ ἴχμβος ὅπως τις ἐϑέλει διὰ τὰς κοινάς. MS.) 

ZXONXM. B. 

ΓΚεφ. B. Περὶ συνιξήσεως.)]  Zvvituots ἐστι 
σύλληψις δύο συλλαβῶν εἰς μέαν ἐν τῷ βαένειν, 
ἢ δύο μακρῶν εἰς μίαν μακράν, ἢ δύο βραχειῶν 

90 εἰς μίαν μακράν, ἢ δύο βραχειῶν εἰς μέαν βραχεῖαν, 
ἢ βραχείας καὶ μακρᾶς εἰς μίαν βραχεῖαν, ἢ τῶν 
«αὐτῶν εἰς μίαν μακράν. ἢ μακρᾶς καὶ βραχείας εἰς 
μίαν βραχεῖαν. ἢ τῶν αὐτῶν εἰς μίαν μακράν. z1vo 
uiv μακρῶν εἰς μέαν μακράν, ὡς ἐν τῷ 

95 ἢ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις * 

ἐνταῦϑα γὰρ καὶ τὸ ἡ καὶ τὸ Ov, ἀμφότερα μακρὰ 

1 qv Πηλιάδα S, καὶ I. MTu 5 τετρασύλλαβος S, 
τορισύλλαβον Μ, τε 79:0. Tu 7 δὲ ἡ 5, ἡ MS 8 ὅπερ HE 
ὥσπερ S AA εὑρίσκομεν om. MS 13 'δενδρίου νηλέι καπνῷ 

15 ὅπως S, ὅτε MGaisf. 
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ὄντα. εἰς μίαν συλλαβὴν μακρὰν καταλογίζονται. 
Δύο δὲ βραχειῶν εἰς μέαν μακράν, dg ἐν τῷ — 

Κάστορα ϑ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαϑὸν Πολυδεύκεα | 
(D 231) 

5 τῆς Xe καὶ α συλλαβῆς, καὶ ἀμφοτέρων βραχειῶν 

οὐσῶν, εἰς μίαν μακρὰν συναιρουμένων. Τοῦτο δέ 
τινὲς οὔ φασιν εἶναι συνίζησιν, ἀλλὰ διάλυσιν τῆς 
τελευταίας τοῦ σπονδείου μακρᾶς. Ἢ τῶν αὐ- 
τῶν εἰς μέαν βραχεῖαν, ὡς ἐν τῷ 

10 ἀλλὰ τεὸν οὔποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑεν" 

ἐνταῦϑα γὰρ. ἡ vs καὶ ον συλλαβὴ εἰς μίαν βρα- 
χεῖαν συνιξάνονται" τινὲς δὲ μᾶλλον τὴν ov καὶ ov 
εἰς μίαν μακρὰν συλλαμβάνουσι. Βραχείας δὲ 
καὶ μακρᾶς εἰς μέαν μακράν, ὡς ἔχει τε ἡ 

15 ἄνω χρῆσις, καὶ ἐν τῷ 

ὑμέων οἵπερ ἔασι (Η 159) 

τῆς μὲ καὶ ὧν εἰς μίαν μακρὰν συναιρουμένης. 
Καὶ τῶν αὐτῶν εἰς μίαν βραχεῖαν, ὡς ἐν τῷ 

δενδρέῳ ἐφεζόμενοι (I' 152)* 

20 τῆς & καὶ ὦ εἰς μίαν βραχεῖαν. Μακρᾶς δὲ καὶ 
βραχείας εἰς μίαν μακράν, ὡς ἐν τῷ 

δαέρων ἢ γαλόων (9, 109) " 

τῆς δα καὶ & εἰς μίαν μακράν. Ὅτι δὲ τὸ δὰ μα- 
κρόν ἐστι, δῆλόν ἐστιν ἐκ τοῦ 

οὔ δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς (Γ 180) 
καὶ 

αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα (Ξ 156). 

Ἢ τῶν αὐτῶν εἰς μίαν βραχεῖαν, ὡς ἐν τῷ 

δενδρέῳ ἐφεζόμενοι. 

80 δύναται γὰρ καὶ οὕτω γενέσθαι συνίζησις τοῦ ὦ 
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καὶ & εἰς μίαν βραχεῖαν. ᾽ν τούτῳ δέ τινες τὸ ὦ 
κοινὴν συλλαβὴν ποιοῦσι πρότερον, ἵνα δύο βρα- 
χείας εἰς μίαν μακρὰν συναιρήσωσι. 

ο΄ “ιαφέρει δὲ συναλοιφὴ συνεχφωνήσεως, ἤγουν 
ὅ συνιξήσεως. ἡ μὲν γὰρ συναλοιφὴ ὡς γράφεται 

οὕτω καὶ ἐκφωνεῖται᾽ ἡ δὲ συνίζησις οὐχ ὡς γρά- 
φεται ἐχφωνεῖται, ἀλλ᾽ ἐν τῷ βαίνειν τὰς δύο συλ-- 
λαβὰς ὁμοῦ ὑπὲρ τῆς τοῦ μέτρου ϑεραπείας συνεκ-- 
φωνεῖ" διὸ καὶ συνίζησις λέγεται" συνιξάνειν γὰρ 

0 λέγεται τὸ ἔκ τινος μείζονος εἰς ἔλαττον συμῆέπτειν. 

Εἴρηται δὲ ἐκ μεταφορᾶς τοῦ περὶ τοὺς καϑεζομέ- 
vovg συμβαίνοντος, ἐπειδὴ οὗτοι καϑεσϑέντες συ- 
στέλλουσι τὸ μέγεϑος αὐτῶν. (Ὁ δὲ Ἡλιόδωρός 
φησιν ἐν τῇ εἰσαγωγῇ ὅτι καὶ τρεῖς εἰς μίαν συν- 

5 ἐεχφωνοῦνται συλλαβαί, ὡς τὸ διπενϑημιμερὲς τοῦτο. 
οἱονεὶ τὸ δοχοῦν εἶναι ἐλεγεῖον 

᾿“στερὶς οὔτε σ᾽ ἐγὼ φιλέω. οὔτ᾽ ἀπηλλής. 

Οὐ γάρ ἐστιν ἐλεγεῖον, ἀλλὰ τὸ πρῶτον αὐτοῦ μέ- 
ρος ἐστὶ δακτυλικόν, τὸ δὲ δεύτερον ἰαμβικόν: δύο 

0 γὰρ ἰάμβους ἔχει καὶ συλλαβήν. Τὸ οὖν φιλέω 
οὔτ᾽ ἀπὸ δύο βραχέων καὶ μιᾶς μακρᾶς. S.) 

Εἰς κεφ. y. Περὶ ποδῶν 

ZXOA. A. 

1. "Ex τῶν συλλαβῶν] Ἐνταῦϑα περὶ τῶν πο- 
ὅ δῶν βούλεται διαλαμβάνειν ποῖοι καὶ πόσοι εἰσί" 

8 συνεκφωνεῖ D 12. 115, συνεκφωνεῖται Gaisf. 
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καὶ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμᾶς πρότερον τοῦτο αὐτὸ 
γνῶναι, τέ ἐστι πούς. Ποὺς τοίνυν ἐστὶ σύνϑεσις 
συλλαβῶν ἄρσιν ἢ ϑέσιν περιέχουσα. Καὶ ἄλλως" 
πούς ἐστι μετρικὴ συλλαβῶν ϑέσις ἀπὸ δύο ἕως ££, 
ἐξ ὧν γνωρίζομεν τὸ τοῦ μέτρου εἶδός τε καὶ μέ- 
ye90g. Βάσις δέ ἔστι τὸ ἔκ δύο ποδῶν συνξστη-- 

xóg, τοῦ μὲν ἄρσει τοῦ δὲ ϑέσει παραλαμβανομέ-- 
vov: ἢ οὕτως" βάσις ἐστὶν ἣ ἐκ ποδὸς καὶ κατα- 
λήξεως τουτέστι μιᾶς συλλαβῆς ποδὶ ἰσουμένης" 
γνωρέξεται δὲ ὁ μὲν ποὺς ταῖς συλλαβαῖς. τὰ δὲ 
μέτρα τοῖς ποσὶν ἢ ταῖς βάσεσιι Μέτρον δέ ἐστι 
ποδῶν ὡρισμένων ποιὰ σύνϑεσις κατὰ τὴν qvoi- 
κὴν συμμετρίαν πῶς ὑπὸ τῶν τοῦ λόγου μερῶν 
ἀφωρισμένη. S. 

2. οὗ πόδες] Πούς ἐστι ποιῶν ἢ ποσῶν σύνϑε- 

σις συλλαβῶν πρὸς εὐπρέπειαν. Εἰλήφασι δὲ τὴν 
ὀνομασίαν of πόδες ἀπὸ ῥυϑμῶν ἢ συνϑέσεων ἢ 
πόλεων χρησαμένων. Τὰ δὲ μέτρα ἀπὸ ποδῶν τι- 
νῶν εἰσί, τῶν ἐχόντων ἢ ἴσον λόγον ἢ διπλασίονα 

20 ἡ ἡμιόλιον. Καὶ τοῦ μὲν ἴσου εἴη ἂν δάκτυλος" 

r2 

μία γὰρ μακρὰ καὶ δύο βραχεῖαι τὸν αὐτὸν ἔχουσι 
λόγον. Tov δὲ διπλασίονος τροχαῖος᾽ ἡ μακρὰ γὰρ 
τῆς βραχείας διπλασίων. Τοῦ δὲ ἡμιολίου βακχχεῖος " 
βραχεῖα γὰρ καὶ μαχρὰ πρὸς τὴν μακρὰν λόγον 
ἔχει τὸν ἡμιόλιον: τρεῖς δὲ παραυξήσεις ἔχουσιν οὗ 
δισύλλαβοι ἀπὸ διχρονίας μέχρι τετραχρονίας. SMTu. 

᾿ῷνομάσϑησαν ἀπὸ ῥδυϑμῶν ἢ ἐϑνῶν ἢ συνϑέ- 
σεῶν ἢ ἀριϑμῶν. S. β 

ὃ. πυρρίχιος) Ἰστέον δὲ ὅτι ὁ πυρρίχιος καὶ παρ-᾿ 

16 εὐτρέπειαν Tu — 17 ἀπὸ δυϑμοῦ Tu 28 διπλασίων] 
διπλάσιος S 29 Ἰστέον δὲ ὅτι add. M 
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ἕαμβος καλεῖται. διὰ τὸ ἐν τέλει ἰάμβου ἀεὶ εὑρί- 
 σκεσϑαι. 

4. Τὸ ἰαμβικὸν καὶ τροχαϊχὸν μέτρον καλεῖται 
ἐπιπλοκὴ δυαδικὴ ἑξάσημος. Τὸ δακτυλικὸν καὶ 

ὅ ἀναπαιστικὸν μέτρον καλεῖται ἐπιπλοκὴ (δυαδικὴ) 
 τετράσημος. ὃ. 

D. δάκτυλος) Ἔν ἴσῳ λόγῳ τὸ δακτυλικὸν καὶ 
— ἀναπαιστικὸν μέτρον καλεῖται ἐπιπλοκὴ τετράση- 

μος. MTu. ᾿“πὸ ῥυϑμοῦ δὲ ὁ δάκτυλος. Tu. 
0 6. προχελευσματικὸς)] Τὰ προκελευσματιίκὰ μέ- 

τρα εἰ εὑρεϑείη, δηλονότι καὶ ἀναπαιστικά ἐστι. 
1. Παίων) Ὁ πρῶτος παίων καὶ ὃ τέταρτος ποι- 

οὖσι τὸ παιωνικὸν μέτρον᾽ οὐκέτι δὲ ὁ δεύτερος 
χαὶ ὃ τρίτος" ἐμπίπτει δὲ εἰς ἐἰωνικά. Τὸ δὲ παιω- 

ὃ νικὸν ἐπιπλοκὴν ovx ἔχει, ὡς τὰ προειρημένα. Ot 

εἰς ᾿Απόλλωνα δὲ γράφοντες τῷ ποδὶ τούτῳ τῷ 
παίων. χρῶνται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐὰν ἡ τελευταία 
συλλαβὴ τοῦ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος βραχεῖα 
γένηται, εὑρίσκεται παίων τρίτος: ἐὰν δὲ ὁ ἀπὸ 

0 μείξονος τὴν πρώτην βραχεῖαν ἔχῃ, 0 δεύτερος παίων 
εὑρίσκεται. 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἀνακλώμενον μέτρον τοιοῦτόν 
ἐστιν. ὡς ἰωνικὸν εἶναι τὸ ἀπ᾿ ἐλάσσονος τὸ ααβαβαββ. 
“έγεται δὲ οὕτως ὅτι ἡ τελευταία τοῦ πρώτου πο- 

5 δὸς ἀνακλᾶται ἐπὶ τὴν τοῦ δευτέρου ἄρχουσαν βρα-- 
χεῖαν, ὡς εἶναι τὸ πρῶτον ἀντὶ ἰωνικοῦ παίονα 
τρίτον. τὸ δὲ δεύτερον ἐπίτριτον δεύτερον. MSDa. 

8. ἑξάχρονοι) ᾿“πὸ τῶν ἕξ ποδῶν τῶν ἕξαχρό- 

1 δάκτυλος ἀνίσῳ Μ "s προειρημένα! προκείμενα S 
17 Ἰστέον δὲ om. Darmst, τὸ ααβαβαββ....} τὸ δὲ δαμ- 
βαβῆ M, δαββαββῆ S, "ἡμὴ ὃ οὕτως ὅτι ἡ Darmst, Intacta 
reliquit Gaisf. 25 ἄρχουσαν βραχεῖαν] Goog. om. Darmst. 
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νῶν τέσσαρα μέτρα γίνεται, τά τε ἰωνικὰ καὶ τὸ 
χοριαμβικὸν καὶ τὸ ἀντισπαστικόν. ἅπερ καλεῖται 
3 ' bi c , ev ^ , Ἁ 

ἐπιπλοκὴ τετραδικὴ ἕξάσημος. "Ev γὰρ μέτρον τὸ 
ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος, τῆς κατ᾽ ἀρχὴν συλλαβῆς 
λαμβανομένης. γένεται τὸ λοιπὸν χοριαμβικόν: καὶ 

Ἂ» , , , ^ 2 ον , 

τῆς δευτέρας λαμβανομένης γένεται τὸ ἀπ᾽ ἑλασσο- 

νος ἰωνικόν" καὶ τῆς τρίτης λαμβανομένης τὸ ἀν- 
τισπαστικὸν γίνεται. Καὶ οὗτοι μὲν οὕτως. Ὁ δὲ 
ἴαμβος γιγνόμενος μετὰ τῶν χοριαμβικῶν καὶ ἄντι-- 
σπαστιχῶν τὸ ἐπέμικτον ποιεῖ: ὁ δὲ τροχαῖος μετὰ 
τῶν ἰωνικῶν ποιεῖ τὸ ἐπίμικτον μέτρον. 

9. Ἐπίτριτος δὲ λέγεται ὡς ἀριϑμοῦ τινὰ ἔχων 
ἀναλογίαν. Τετρασύλλαβος γὰρ ὦν, ἀπὸ βραχείας 
καὶ τριῶν μακρῶν. διαιρεῖται εἰς τέσσαρα καὶ τρία. 
Ἔχουσι γοῦν yoóvovg αἱ δύο μακραὶ τέσσαρας. ἡ χ ^ xo uox ocs, ἢ 
μακρὰ δὲ καὶ ἡ βραχεῖα χρόνους y, καὶ ἐντεῦϑεν 
συνάγεται ὃ ἐπίτριτος. Da. ᾿ἘἘπίέτριτος] ᾿Ἐπίτριτος 
ἀριϑμὸς λέγεται, Ó ἀριϑμόν τινα ἔχων ἐν ἑαυτῷ 
καὶ τὸ τρίτον τούτου, οἷον ὁ τέσσαρα πρὸς τὸν 
τρία ὅϑεν καὶ ἐπίτριτοι πόδες. SMTu. 

10. Σπονδιακὴ δ᾽ οὐκ ἔστι συζυγία. S. 

ZXOA.9B. 

[Ksg. y'. Περὶ ποδῶν.) llovg ἐστι ποιῶν x«l 
ποσῶν συλλαβῶν σύνϑεσις εἰς εὐπρεπὲς σχῆμα" 
ποιῶν μέν, ὅτι δεῖ τὰς μὲν μακρὰς εἶναι, τὰς δὲ 
βραχείας: ποσῶν δέ, ὅτι δεῖ δύο εἶναι ἢ πλείους" 
εἰς εὐπρεπὲς δὲ σχῆμα, ὡς ὅταν εἴπωμεν τὰς συλ- 
λαβὰς ἢ x«9" ἑαυτὰς συντίϑεσϑαι ἀλλήλαις. ἢ τῆς 
μακρᾶς λυομένης εἰς δύο βραχείας. Τινὲς δὲ οὔ- 

1 μέτρα γένονται MS 
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τῶς ὡρίσαντο" πούς ἐστι τάξις συλλαβῶν ἄρσιν ἢ 
ϑέσιν περιέχουσα. Οἱ δὲ οὕτως" πούς ἐστι μετρικὴ 
συλλαβῶν σχέσις ἀπὸ δύο ἕως τεσσάρων ἢ πέντε. 
ἐν αἷς γνωρίζομεν τὸ τοῦ μέτρου εἶδός τε καὶ μέ- 

ὅ γεϑος. Ὕλη δὲ ποδῶν συλλαβαὶ ἐν ποσότητί τε 
καὶ ποιότητι εὐπρεπῶς κινούμεναι" αἷ γὰρ δύο συλ- 
λαβαί, βραχεῖά ve καὶ μακρά. ἀλλήλαις συμπλεχό- 
μεναι, τοὺς τετρασυλλάβους ἀποτελοῦσι. Πᾶν γὰρ 

διφυὲς ἑτέρῳ διφυεῖ συμπλεκόμενον τέσσαρα σχή- 
10 ματα ἀποτελεῖ, ὡς ἐν τῷ περὶ ὀνομάτων -ξἴπομεν" 

καὶ ἡ ἀριϑμητικὴ δὲ δυὰς ἐπὶ τὴν δυάδα πολλα- 
πλασιαξομένη τὸν δ΄ ποιεῖ. Εἰσὶν οὖν οἱ δισύλλα- 
βοι ἁπλοῖ πόδες τέσσαρες ἐκ τῆς τῶν δύο συλλα- 
βῶν. τῆς μακρᾶς τε καὶ βραχείας, συμπλοκῆς ἀπο- 

15 τελούμενοι" μετ᾽ αὐτοὺς δέ εἰσιν οὗ τρισύλλαβοι, 
ἁπλοῖ καὶ αὐτοὶ ὄντες. εἰς ὀκτὼ δὲ τοὺς πάντας 

ἀπαρτιξόμενοι. Καὶ ἁπλοῖ μέν εἰσιν ὅτι οὐκ ἐκ συν- 
᾿ϑέσεως τῶν δισυλλάβων γένονται. ἀλλὰ συλλαβῶν 
προστιϑεμένων αὐτοῖς. Ἐπεὶ οὖν δύο εἰσὶν αἷ συλ-- 

80 λαβαί, μακρὰ καὶ βραχεῖα. προστιϑέμεναι τοῖς Ó' 
δισυλλάβοις, τοὺς ὀκτὼ τρισυλλάβους ποιοῦσι" δὲς 
γὰρ τὰ Ó' ὀκτώ. Ἐκκειμένων γὰρ τῶν τεσσάρων 
δισυλλάβων τοῦ τε πυρριχίου (καὶ) τοῦ icufov (καὶ) 
τοῦ τροχαίου καὶ τοῦ σπονδείου, ἑκατέρα τῶν δύο 

8ῦ συλλαβῶν, τῆς μακρᾶς rs καὶ τῆς βραχείας, ἑκάστῳ 
προσιοῦσα δύο πόδας ποιεῖ. Καὶ γοῦν ἡ μὲν βρα- 
χεῖα τῷ πυρριχίῳ προσιοῦσα τὸν τρίβραχυν ἤγουν 
τὸν χορεῖον ποιεῖ. ἡ δὲ μακρὰ τὸν δάκτυλον" τῷ 
δὲ ἐάμβῳ ἡ μὲν βραχεῖα τὸν ἀνάπαιστον, ἡ δὲ μα-- 

9 διφυεῖ TuDrae, συμφυεῖ libb. 22 γὰρ τῶν τεσσάρων 
δισυλλάβων) γὰρ τῶν δ' συλλαβῶν ΕἸ, τῶν δισυλλαβῶν Tu, τῶν 
τεσσαρῶν rell. 
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xoà τὸν ἀμφίμακρον" τῷ δὲ τροχαίῳ ἡ μὲν βραχεῖα 
τὸν ἀμφίβραχυν, ἡ δὲ μακρὰ τὸν παλιμβάκχειον" 
τῷ δὲ σπονδείῳ ἡ μὲν βραχεῖα τὸν βακχεῖον, ἡ δὲ 
μακρὰ τὸν μολοσσόν. Ol δὲ τετρασύλλαβοι ἐκ συν-- 

5 ϑέσεως τελείων τῶν τεσσάρων δισυλλάβων γένον- 

10 

1ὅ 

20 

τ9 Qt 

30 

ται. διὸ καὶ éxxa(Ósxc εἰσι: τετράκις γὰρ τὰ Ó' 
δεχκαέξ. Καὶ γὰρ ὃ πυρρέχιος ἐφ᾽ ἑαυτὸν συντιϑέ- 
u&vog τὸν προκελευσματικὸν ποιεῖ" ἐπὶ τὸν ἴαμβον 
δέ, τὸν τέταρτον παίωνα᾽ ἐπὶ δὲ τὸν vQoyatov, τὸν 
τρίτον παίωνα᾽ ἐπὶ δὲ τὸν σπονδεῖον. τὸν ἰωνικὸν 
ἀπ᾽ ἐλάσσονος. Ὁ δὲ ἴαμβος ἐπὶ μὲν τὸν πυρρί- 
χιον, τὸν δεύτερον παίωνα᾽ ἐπὶ δὲ τὸν τροχαῖον. 
τὸν ἀντίσπαστον" ἐφ᾽ ἑαυτὸν δέ, τὸν διίαμβον" ἐπὶ 
δὲ τὸν σπονδεῖον, τὸν πρῶτον ἐπίτριτον. Ὁ δὲ 
τροχαῖος ἐπὶ μὲν τὸν πυρρίχιον, τὸν πρῶτον παίωνα 
ποιεῖ: ἐπὶ δὲ τὸν ἴαμβον, τὸν χορίαμβον" ἐφ᾽ ἑαυ- 
τὸν δέ, τὸν διτρόχαιον- ἐπὶ δὲ τὸν σπονδεῖον, τὸν 
δεύτερον ἐπίτριτον. Ὁ δὲ σπονδεῖος ἐπὶ μὲν τὸν 
πυρρίχιον, τὸν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος: ἐπὶ δὲ τὸν 
ἴαμβον. τὸν τρίτον ἐπίτριτον" ἐπὶ δὲ τὸν τροχαῖον. 
τὸν τέταρτον ἐπίτριτον ἐφ᾽ ἑαυτὸν δέ, τὸν δισπόν-- 
δειον. Ὅτι δὲ ἕκαστος τούτων σύνϑετός ἐστιν ἐκ 

δύο ποδῶν δισυλλάβων, δῆλον ἐκ τοῦ λέγεσϑαι ἕκα- 
στον αὐτῶν καὶ διποδίαν 5 καὶ συξυγίαν. 

Ποσοῦνται τοίνυν οὗτοι. οἵ τε δισύλλαβοι τέσ- 
σαρὲς, οἵ τρισύλλαβοι ÓxvO, καὶ οἵ τετρασύλλαβοι 
ἑκκαίδεκα. εἰς εἴκοσι ὀκτώ. Καὶ μέχρι μὲν οὖν 
τούτων οἵ ἀκριβέστεροι τῶν μετρικῶν ἱστῶσι τοὺς 
πόδας" καὶ εἴ που δὲ εὑὐὑρεϑῇ πεντασύλλαβος πούς. 
λυομένης, φασί, τῆς ἔν τινι τετρασυλλάβῳ ποδὶ 

25 τοίνυν οὕτοι] τ. οὕτως Tu 80 τετρασυλλάβῳ ποδὶ] τε- 
τρασυλλάβου ποδίας ΕἸΒΤΖΏΌγας, τετρασυλλάβου διποδίας B115 
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μιᾶς μακρᾶς εἰς δύο βραχείας, γίνεσθαι τοῦτον. 
"άλλοι δέ φασι, τοὺς τετρασυλλάβους προσλαμβά- 
ψοντας ἑκατέραν τῶν (δύο) συλλαβῶν, πεντασυλλά- 
βους ἀπογεννᾶν τριάκοντα δύο, κατὰ τὴν ἀναλο- 
γίαν τῶν δισυλλάβων καὶ τρισυλλάβων. “Ὥσπερ 
γάρ. φασίν, οἵ δισύλλαβοι τέσσαρες ὄντες τὰς δύο 
συλλαβὰς προσλαμβάνοντες τοὺς ὀχτὼ τρισυλλάβους 
ἐποίησαν, οὕτω καὶ οἷ ἑκκαίδεκα τετρασύλλαβοι τὰς 
τοιαύτας ἑκατέρας προσλαμβάνοντες τοὺς AB πεν-- 

τασυλλάβους ποιοῦσιν οἷς ὀνόματα μὲν (οἵ παλαιοὶ 
οὐκ ἔϑεντο ἰδίως ἑκάστοις. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν προ- 
εἰρημένων μετὰ συλλαβῆς συνϑέσεως ἕκαστον δη- 
λοῦσι. καὶ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν διπλᾶς ποιοῦνται, 
τρισυλλάβους φάσκοντες εἶναι μετὰ δισυλλάβων, ἢ 
δισυλλάβους μετὰ τρισυλλάβων. Αὐτίκα γὰρ 

ἥλιε ϑοαῖς ἵπποισι 
δύνανται διαιρεῖν καὶ ἰαμβικῶς καὶ τροχαϊκῶς. Ἰαμβι- 
κῶς μέν, τὸν μὲν πρῶτον πόδα ποιοῦντες τρισύλλα- 
βον, ἤγουν δάκτυλον, τὸν δὲ δεύτερον ἴαμβον" τρο- 
χαϊκῶς δέ, τὸν μὲν πρῶτον πόδα ποιοῦντες δισύλ-- 
λαβον, τροχαῖον, τὸν δὲ δεύτερον, ἀνάπαιστον, ἰσο- 
δυναμοῦντα τῷ OzovÓs(o. Πάλιν δὲ τούτοις τοῖς 
AB' πεντασυλλάβοις ἑκατέραν τῶν δύο συλλαβῶν 
(προστιϑέντες) ἑξασυλλάβους ποιοῦσι ξδ΄. Καὶ εἰ- 
σὶν ὁμοῦ οἱ πάντες δ΄. η΄, ις΄, AB, ξδ΄, συγκροτού-- 
μένον εἰς ρκδ΄. "άλλοι δὲ τοὺς ιβ΄ ἁπλοῦς πόδας. 
ἤγουν τοὺς τέσσαρας δισυλλάβους, καὶ τοὺς ὀκτὼ 

8 (δύο) συλλαβῶν) óvoadd.Pauw 9 ἑκατέρας Τα, ἑκατέραν 
Fl...Drae 10 (οὗ παλαιοὶ) Drac 14 τρισυλλάβους᾽.. . Gaisf.] 
δισυλλάβους... . μετὰ τρισυλλάβων 7] τρισυλλ. μ. τρισυλλ. libb. 
18 ποιοῦντες τρισύλλαβον Pauw] π. δισύλλαβον libb. 94 
(προστιϑέντες) add, Pauw 

METRICI GRAECI, 9 
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τρισυλλάβους ἐφ᾽ ἑαυτοὺς zoAvzAaGutovreg, ἤγουν 
δωδεκάκις δώδεκα ποιοῦντες, QuÓ' ποιοῦσι. Καὶ 

πῶς ἂν λυϑείη ἡ δοκοῦσα ἐν τούτοις διαφωνία; 
ὅτι κατὰ μὲν τὴν προτέραν μέϑοδον, xc9' ἣν οἵ 
τετρασύλλαβοι ἐκ προσλήψεως ἑκατέρας τῶν δύο 
συλλαβῶν τοὺς πεντασυλλάβους ποιοῦσι. λβ΄ εἰσὶν 
oí πεντασύλλαβοι: κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μέϑοδον 
τὴν ἐκ δισυλλάβων καὶ τρισυλλάβων συντιϑεῖσαν 
αὐτούς. ἢ ἐκ τρισυλλάβων καὶ δισυλλάβων, EÓ' γί- 
γνονται. Πολυπλασιαξόμενοι γὰρ οἵ δισύλλαβοι ἐπὶ 
τοὺς ὀκτὼ τρισυλλάβους. λβ΄, καὶ πάλιν οἱ ὀκτὼ 
τρισύλλαβοι ἐπὶ τοὺς τέσσαρας δισυλλάβους, ἄλλους 
λβ΄, καὶ ὁμοῦ ξδ΄. «ς΄ οὖν τετρασύλλαβοι, καὶ EÓ' 
πεντασύλλαβοι (καὶ ξδ΄ ἑξασύλλαβοι) ομδ΄ ποιοῦσι 
τοὺς συνθέτους τῶν ἁπλῶν. 4λον τοῦτ᾽ ἔστι τῶν 
᾿τεσσάρων δισυλλάβων καὶ τῶν ὀκτὼ τρισυλλάβων 

M , 3 « , M 

μὴ συναρυϑμουμενὼῶν αὐτοῖς" εἰ γὰρ συναριϑμη- 

ϑεῖεν καὶ οὗτοι αὐτοῖς, ovc/ ἔσονται οἱ πάντες. 

Τὸ δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν συλλαβῶν ὀνόματα πόδας 
ὀνομάξεσϑαι μεταφοριῶς εἴληπται ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς 

ξῴοις ποδῶν, δι᾽ ὧν ποιοῦνται τὴν πένησιν. "Qo 
περ γὰρ οἱ τῶν ξῴων πόδες ἀλλήλοις ἀντικείμενοι 
τὴν πορείαν ἐργάζονται, οὕτω καὶ oí wsrQuxol πό- 
δὲς ἀλλήλοις ἀντιταττόμενοι τὴν ὁδὸν τοῦ λόγου 
σχηματίζουσι, καὶ τὴν αὐτοῦ κένησιν εὔρυϑμόν τὲ 

Y. 2 , 3 " , »! ^ ^—- MN 

xal ἐναρμόνιον ἀποτελοῦσι. “έγεται δὲ τὸ τοῦ ποδὸς 
2 M! 2: 4 - EU ὃ , ^ 

ὄνομα καὶ ἐπὶ πολλῶν ἄλλων. “έγομεν γὰρ τρα- 
πέξζης πόδας, καὶ ἐπὶ πηδαλίου νηός, καὶ τοῦ ἀρ- 
μένου δὲ ὀξύτερον μέρος τὸ πρὸς. τῇ νηὶ ποὺς 

1 πολλαπλασιάζοντες. Tu, πολυπλασιάξοντες Fl.. 
προτέραν B1.2, α΄ Fl, πρώτην Tu 14 (καὶ ξδ΄ $asdilefor] 
add. Pauw 96 ἀποτελοῦσι B, om. FlTu 
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κέκληται. Ἕκαστος μέντοι τῶν τοιούτων ποδῶν 
ἰδίου τετύχηκεν ὀνόματος, ἢ ἀπὸ ῥδυϑμῶν ἢ é9vàv 
ἢ συνϑέσεων τῶν ἐξ ἀλλήλων, ἢ ἀριϑμῶν, περὶ ὧν 
ἐφ᾽ ἑκάστῳ “δηλώσομεν. 

Ἔστιν ovv πρῶτος ὃ πυφρίχιος ἐκ δύο βραχειῶν 
συγκείμενος. ᾿Εκλήϑη δὲ οὕτως, ὅτι βραχύτατός 
ἐστι. καὶ ὀξεῖαν ποιεῖται τὴν κίνησιν τῶν χρόνων, 
ὥσπερ καὶ ἡ καλουμένη πυρρίχη, ἐνόπλιος ὄρχησις 
οὖσα. "άλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ Πύρρου παρωνομάσϑαι 
φασί: πρώτῳ γὰρ τούτῳ ἐκ τοῦ ΖΙουρίου ἵππου πη-- 
δήσαντι ἐπινίκιον ὕμνον συνέϑεντο τοιοῦτον ἔχοντα 
μέτρον. Καλεῖται δὲ παρά τισι καὶ παρέαμβος. ἐπεὶ 
παρὰ τὰ τέλη τῶν ἰαμβείων μέτρων εὑρίσκεται" ἢ 
ὅτι πυρρίχιος καὶ ἴαμβος παρά τι ὅμοιοί εἶσι, περὶ 
τὴν ἐσχάτην συλλαβὴν διαλλάσσοντες, ἥτις ἐστὶν 
ἀδιάφορος ἐπὶ παντὸς μέτρου. [άλλοι δὲ καὶ Ἢ γε- 
μόνα φασὶν αὐτόν, ἐπεὶ ἐξ αὐτοῦ οἱ ἄλλοι πόδες" 
οὗτος δὲ κατὰ πόδα μὲν οὐ βαένεται. διὰ τὸ κατά- 
πυκνον γίνεσθαι τὴν βάσιν, xol συγχεῖσϑαι τὴν 
αἴσϑησιν- κατὰ διποδίαν δὲ συντιϑέμενος, καὶ τὸν 
προκελευσματικὸν ποιῶν, τὰ καλούμενα προκελευ-- 
σματικὰ ἢ πυρριχιακὰ μέτρα ποιεῖ, ὧν παραδείγματα 

ἴϑι μόλε ταχύποδος ἐπὶ δέμας ἐλάφου. 
πτεροφόρα χερὸς (ἄπο) καϑιέμενα (βέλη) 

ὁ προκελευσματικός. 

2 ἐθνῶν Pauw, ἐθῶν libb. | 5 δύο Tu, om. ΕἸ... 10 
πρώτῳ γὰρ τούτῳ] πρώτῳ γὰρ Πύρρῳ B2 ἰδ διαλλάασοντες 
B1.2, διαλλάσσονες FlTu 18 κατάπυκνον — 19 συγχεῖσϑαι 
Tu, κατάπυλτον -- c κεῖσάγαι Fl.. 22 πυρριχιακὰ Tu, 
πυρριακὰ Fl.. zi δέμας frg. Ambrosian. de pedibus, 
ἐπίδεσμα vel ᾿ἐπὶ deja libb. — 24 tiia z 1800909007 
libb. Gaisf. χερὸς] χερσὸν libb.Gaisf. καϑιέμενα)] καϑη- 
μένα libb.Gaisf. (ἄπο) εἰ (βέλη) om. libb.Gaisf. 

ο 
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Δεύτερος ἴαμβος. ἐκ βφαχείας καὶ μακρᾶς συγ- 
κείμενος. ᾿Εκλήϑη δὲ οὕτως ἢ ἀπὸ Ἰάμβης τῆς Κε- 

λεοῦ ϑεραπαίνης; ὅτι ἡ 4ημήτηρ reo vM: οὖσα 

ἐπὶ τῇ ἁρπαγῇ τῆς ἑαυτῆς ϑυγατρὸς καὶ πλανω-- 
μένη παρεξενώϑη τινὶ ὀνόματι Κελεῷ καὶ τῇ αὖὐ- 
τοῦ γαμετῇ Μετανείρῃ" καὶ τούτου ἡ ϑεράπαινα, 
ἡ καὶ Ἰάμβη καλουμένη, ὡς ἔφαμεν, παρεμυϑήσατο 
τὴν zhjuqvoc ὀρχησαμένη, καὶ ἄσματα ἐν τοιούτῳ 
δυϑμῷ προενεγχοῦσα- ἡ ἀπὸ Ἰάμβης τινὸς κόρης 
αἰσχρῶς ὑβρισϑείσης καὶ διὰ τοῦτο ἀγχόνῃ χρησα- 
μένης" ἢ ἀπὸ γραός τινος Ἰάμβης καλουμένης, 4 
πλυνούσῃ συντυχὼν ὃ Ἱππώναξ καὶ ἁψάμενος τῆς 
σκάφης. ἐφ᾽ ἧς ἔπλυνεν ἡ γραῦς τὰ ἔρια, ἤκουσε 
λεγούσης 

ἄνϑρωπ᾽ ἄπελϑε, τὴν σκάφην ἀνατρέψεις. 

ἢ ὅτι τὸ λοιδορεῖν ἰαμβίξειν ἐλέγετο, ἀπὸ τοῦ ἴον 
βάξειν, τοῦτ᾽ ἔστι λόγους μεστοὺς πικρίας λέγειν" 
ἔστι δὲ τὸ μέτρον λοιδορικόν. 

Τρίτος ὁ vgoyatoc, ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας, οὕτω 
λεγόμενος ἐκ μεταφορᾶς τῶν τρεχόντων, οἵτινες ἐν 
τῷ προϊέναι ἀπὸ μακροτέρας ἀρχόμενοι ὁδοῦ κατὰ 
μικρὸν βραχύνουσιν αὐτήν. 

Τέταρτος ὁ σπονδεῖος, ἐκ δύο μακρῶν συγκεί- 
μξνος. Ἐκλήϑη δὲ οὕτως, ὅτι ἐν ταῖς σπονδαῖς, 
ἃς ἐποιοῦντο πρὸς τοὺς ϑεούς, τοιούτῳ μέτρῳ 
ἐχρῶντο, πολυχρονιωτέραν ἔσεσϑαι τὴν ξωὴν αὑτοῖς 
καὶ τὰ ἄλλα τῶν ἀγαϑῶν εὐχόμενοι. 

Τῶν δὲ τρισυλλάβων πρῶτος μὲν ὃ χορεῖος, ὃ 
καὶ τρέβραχυς, ἐκ τριῶν βραχειῶν. Ἐκλήϑη δὲ χο-- 

6 Μετανείρῃ HeinsiusGaisf., νῆρι libb. 15 ἀνατρέπεις 
libb., ἀνατρέψεις Tricha de iambico 168 ἴον βάξειν Tyrwhitt, 
ἰβάξειν m 26 πολυχρονιωτέρα»ν] πολυχρονίαν B2 
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ρεῖος, ὅτι oí ὑπὸ τῶν χορευόντων ἀδόμενοι ἐν ταῖς 
χορείαις ὕμνοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τοιούτων συν-- 

ἔσταντο μέτρων" ὃ καὶ τροχαῖος καὶ βραχυσύλλα-- 
— Bos. ΔἝεύτερος ὁ μολοττός, ὁ τούτῳ ἀντικείμενος, 
5 ἐκ τριῶν μακρῶν. Ἐκλήϑη δὲ ἀπὸ Μολοσσοῦ τοῦ 

10 

15 

25 

υἱοῦ Πύρρου καὶ 4vógoudyuse ὠδὰς ἐν τοιούτῳ μέ- 
τρῷ εἰπόντος ἐν τῷ ἱερῷ “Ιωδώνης: ὁ καὶ τρίμα- 
κρος᾽ ἢ διὰ τὸ μέγιστος εἶναι πάντων μολοσσὸς κέ- 
κληται- τοὺς γὰρ μηκέστους οὗ παλαιοὶ μολοσσοὺς 
ἐχάλουν. Τρίτος ὃ δάχτυλος, ἐκ μακρᾶς- καὶ δύο 
βοαχειῶν, οὕτω κεκλημένος ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀρ-- 
μογῶν τῶν τῆς χειρὸς δακτύλων: ἀπὸ γὰρ μείξονος 
ἁρμογῆς ἐπὶ τὰς δύο ἐλάττους προΐασιν" ἢ ἀπὸ τῶν 
δακτύλων oUg ἐπιλαβομένη τῆς γῆς ἀνῆκεν ἡ Ῥέα, 
οὗς καὶ Κουρῆτας ἐκάλεσαν. διὰ τὸ περὶ τὸν Ζέα 
κοῦρον ὄντα εἴλεῖσϑαι, οἱ δέκα ὄντες. καὶ τούτῳ 
τῷ μέλει ἄδοντες καὶ ὀρχούμενοι, τὸν Κρόνον ἠπά-- 
τῶν. Καλοῦσι δὲ τοῦτον καὶ ἡρῷον, διὰ τὸ δι᾽ 
αὐτοῦ γενεὰς ἡρώων καὶ πράξεις καταλέγειν. Τέ- 
ταρτος ἀνάπαιστος, Ó τούτῳ ἀντικείμενος, ἐκ δύο 
βραχειῶν καὶ μακρᾶς, οὗ χάριν ἀνάπαιστος κέκλη--: 
ται, οἵἷονεὶ ἀναπεποδισμένος, τουτέστιν ἀντίστροφος 
δαχτύλῳ, ὃ καὶ ἀντιδάκτυλος.ς Πέμπτος ὁ ἀμφίέ- 
βραχυς, ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας, οὕτω 
κεχλημένος διὰ τὸ ἑκατέρωθεν τῆς μακρᾶς ἔχειν 
τὰς βραχείας: ὃ καὶ ὑπερϑετικός. ὅτι ὑπερτιϑεμέ- 
νὴν ἔχει τὴν βραχεῖαν. Ἕκτος ὁ &ugíuoaxgog, τούτῳ 
ἀντικείμενος. ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς. 

7 ὡς ἐν τῷ ἱερῷ Δωδώνης ΒΙ!.2 τρέμακρος δὲ TuFl, δὲ 
om; B2 9 τοὺς γὰρ μηκίστους of παλαιοὶ μ. 3.] ... τὸ πα- 
λαιὸν ἐ. Bl, ὅτι τὸ παλαιὸν τοὺς usy.2.B2 22 ἀντίστροφος 
δάκτυλος ΕἾΒΙ. 26 τῆς μακρᾶς ἔχειν] τ. βραχείας ἔ. ΕἸ. 
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διὰ τὸ éxovégo ev τῆς βραχείας ἔχειν τὰς μακρᾶς, 
ὃ καὶ κρητικὸς καὶ (παγιωνικός: τὸ μὲν ὅτι ὑπὸ 
Κρήτων εὑρεϑῆναι δοκεῖ" τὸ δὲ ὅτι πρὸς τὰ (πα)νι-- 
ὠνικὰ καλούμενα μέτρα ἥρμοσται. Ἕβδομος 0 βακ- 
χεῖος, ἐκ βραχείας καὶ δύο μακρῶν. Ἐκχλήϑη δὲ 
οὕτως, ἐπειδὴ οἱ τῶν διϑυραμβοποιῶν πρὸς 41ι6-- 
νυσον ὕμνοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τούτου τοῦ 
μέτρου ἦσαν: ὃ καὶ ὑποβάκχειος.. Ὄγδοος ὁ παλιμ- 
βάκχχειος, τούτῳ ἀντικείμενος. ἐκ δύο μακρῶν καὶ 
βοαχείας, οὕτω κεκλημένος διὰ τὸ ἀντίστροφος εἶ-- 
ναι τῷ βακχείῳ" 0 καὶ Διονύσιος, καϑὰ καὶ αὐτὸς 
πρὸς τὰ Ζιονυσιακὰ μέλη πεποέηταιν" ὁ καὶ προσο-- 

διακὸς καὶ πομπευτικός, διὰ τὸ ἐν προσοδίοις 

ὕμνοις οὕτω καλουμένοις καὶ ἐν ταῖς “Διονυσιακαῖς 
πομπαῖς ἐπιτήδειος εἶναι. 

Τῶν δὲ τετρασυλλάβων μνείαν οἱ σχολιογράφοι 
οὐκ ἐποιήσαντο: διὰ τοῦτο οὐδὲ ἡμεῖς πολλὰ περὶ 
αὐτῶν φιλοκρινοῦμεν. Τέως εἰσὶν οὗτοι, πρῶτος 
ὁ προχελευσματικὸς οὕτω καλούμενος, ἐπειδὴ πρῶ-- 
τός ἐστι τῶν διπλῶν, ἐκ τεσσάρων βραχειῶν. σύν-- 
Oerog ὧν ἐκ δύο πυρριχίων. Ζ4)εύτερος ὁ ἀντικεί- 
uevog αὐτῷ, δισπόνδειος, ἐκ τεσσάρων μακρῶν, 
σύνϑετος ὧν ἐκ δύο σπονδείων. Τρίτος, ὁ διίαμ-- 
βος, ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ μα-- 
κρᾶς, σύνϑετος ὧν ἐκ δύο ἰάμβων, ὃ καὶ m«gdA- . 
ληλος ἴαμβος. ἢ ἰαμβικὴ ταὐτοποδία. Τέταρτος ὃ 
ἀντικείμενος τούτῳ, διτρόχαιος, ἔκ μακρᾶς καὶ 
βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας, ὁ καὶ κρητικὸς 
καὶ διχόρειος, ἢ τροχαϊκὴ ταὐτοποδία. Πέμπτος, 
ς 

ὁ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ἰωνικός, ἐκ δύο βραχειῶν καὶ 

2 (πα)ιωνιπὸς --- 3 (πα)ιωνικὰ Micyllus, ἑἐωνιυκὸς — 6. libb. 
13 προσοδίοις] ποδίης Fl, ποδιοις B1.2 1 ἐπιτήδειον FIBI 
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δύο μακρῶν, σύνϑετος Ov ἐκ πυρριχίου καὶ Gzov- 
δείου. ὁ καὶ ὑποκύκλιος. "Exrog, ὁ ἀπὸ μείζο-- 
vog ἰωνικός, ἀντικείμενος τούτῳ, ἐκ δύο μακρῶν 
καὶ δύο βραχειῶν, ἐκ τῶν αὐτῶν ποδῶν ἀνάπαλιν 

5 συγχείμενος, ὃ καὶ Περσικός" ἰωνικὸς μέν, ὅτι οἵ 
Ἴωνες αὐτῷ ἐκέχρηντο: Περσικὸς δέ, διὰ τὸ τὰς ἵστο-- 
ρίας τὰς Περσικὰς τούτῳ τῷ μέτρῳ γεγράφϑαι. 
"EBóouog ὃ ἀντίσπαστος. ἐκ βραχείας καὶ δύο μα- 
χρῶν καὶ βραχείας, ἐξ ἰάμβου καὶ τροχαίου. Gvy- 
κείμενος, ὁ καὶ σπονδειακὸς καὶ βακχεῖος κατὰ 
ἴαμβον. Ὄγδοος ὁ χορίαμβος. ἀντικείμενος τούτῳ. 
ix μακρᾶς δύο βραχειῶν xal μακρᾶς. ἐκ τῶν αὐ- 
τῶν ποδῶν ἀνάπαλιν συγκείμενος. Ó καὶ κύκλιος 
ἡ ὑποβάκχειος ἢ καὶ βακχχεῖος κατὰ τροχαῖον. 'Eg— 
ἑξῆς δὲ τούτων οἱ τέσσαρές εἰσι παίωνες. κοινῷ 
μὲν ὀνόματι οὕτω καλούμενοι, μέαν δὲ μόνην συλ- 
λαβὴν ἔχοντες ἕκαστος μακρᾶν. τὰς δὲ λοιπὰς τρεῖς 
βραχείας. Περιερχομένης δὲ τῆς μακρᾶς τὰς τέσσα-- 
ρας τούτου χώρας, διαστέλλονται ἕκαστος τῷ πρῶ-- 
τος λέγεσθαι καὶ δεύτερος καὶ τρίτος καὶ τέταρ-- 

τος. Ἔστι τοίνυν πρῶτος παίων. ὃ ἐκ μακρᾶς καὶ 
τριῶν βραχειῶν συγκείμενος. ὃ καὶ παιωνικός, διὰ 
τὸ ἐν τοῖς παιῶσιν ὕμνοις παραλαμβάνεσϑαι" δεύ- 
τερος ὃ ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς, καὶ δύο βραχειῶν, 

|95 ὁ x«l συμβλητὸς καὶ κρητικὸς λεγόμενος. διὰ τὴν 
αὐτὴν αἰτίαν. τρίτος ὃ ἐκ δύο βραχειῶν μακρᾶς 

, c - ^ ^ ^ καὶ βραχείας, ὁ καὶ διδυμαῖος ἢ κουρητικὸς ἢ δελ- 
φικὸς ἢ δρόμιος: τέταρτος ὃ ἐκ τριῶν βραχειῶν 
καὶ μακρᾶς. ὃ καὶ ὑπορχηματικὸς καὶ χρητικός. 

16 μόνην συλλαβὴν] μονοσύλλαβον Fl... 17 ἕκαστον 
ph: 18 Περιεχομένης δὲ Tu, δὲ om, Fl... 19 διαστέλ- 
λεται Tu 28 δρόμαιος Fl 29 ὑποχρηματικπὸς Fl , 
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Ὁμοίως τούτοις ἔχουσι καὶ oí καλούμενοι ἐπέτρι-- 
τοι, τέσσαρες ὄντες καὶ οὗτοι, καὶ ἕκαστος τρεῖς 
μακρὰς καὶ μέαν βραχεῖαν ἔχοντες. περιερχομένης 

δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς τῆς βραχείας συλλαβῆς, κατὰ τὴν 
ϑέσιν αὐτῆς διαστέλλονται ἀλλήλων τῷ τε πρῶτος 
λέγεσϑαι καὶ δεύτερος καὶ τρίτος καὶ τέταρτος. 

« J - , Ἔστιν ovv πρῶτος émírQutog, ὁ ἐκ βραχείας καὶ 
τριῶν μακρῶν, ὃ καὶ ἵππειος ἡ καρικὸς ἢ δόχμιος" 
δεύτερος ὁ ἐκ μαχρᾶς καὶ βραχείας καὶ δύο μα- 
κρῶν᾽ τρίτος ὁ ἐκ δύο μακρῶν βραχείας καὶ μα- 
κρᾶς, ὃ καὶ περιοδικός τέταρτος ὁ ἐκ τριῶν μακρῶν 
καὶ βραχείας, ὃ καὶ μονογενής. 

, ἢ Wen Med το , : , , , Ἰστέον δὲ ὅτι ἀπὸ τούτων ἐννέα μόνον πόδες 
συνιστῶσι τὰ μέτρα ὁ ἴαμβος, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐἰαμβικόν᾽ 
ὁ τροχαῖος, ἀφ᾽ οὗ τὸ τροχαϊκόν᾽ ὁ δάκτυλος, ἀφ᾽ 
οὗ τὸ δακτυλικόν, i ἤγουν τὸ ἡρωῦκόν" ὁ ἀνάπαιστορ, 
ἀφ᾽ οὗ τὸ ἀναπαιστικόν: ὃ χορίαμβος, ἀφ᾽ οὗ τὸ 
χοριωμβικόν" ὁ ἀντίσπαστος, ἀφ᾽ οὐ τὸ ἀντισπαστι-- 
xóv: ὁ ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἑωνικὸν 

ΝΡ ΄ ς δ 3 9 , $ [4 ᾿ 
ἀπὸ μείξονος᾽ ὁ ἰωνικὸς ἀπ᾽ ἐλάσσονος, ἀφ᾽ οὗ τὸ 

ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος. καὶ ὃ κρητικός, ἤγουν ὃ 
ἀμφίμακρος, ἀφ᾽ οὗ τὸ παιωνικόν. Οἱ δὲ λοιποὶ 
πόδες συνέρχονται μετὰ τούτων εἰς συμπλήρωσιν 

- , Pu" Y 9 , 2 - 1 

τῶν μέτρων, xc9' ἑαυτοὺς δὲ μέτρα οὐ συνιστῶσι. 
ΓΚεφ. ε΄. Περὶ ἐπιπλοκῆς ἢ Ἐπιπλοκή ἐστι 

τοῦ μέτρου τὸ ἀνώτατον γένος. ἐξ ἧς τὰ μέτρα γί- 
νεται. Εἰσὶ μὲν ovv ἐπιπλοκαὶ κατὰ μέν τινας καὶ 
ἄλλαι, πλὴν αἵ νῦν ἀναγκαιόταται τρεῖς" καὶ ἡ μὲν 

" , , c , , καλεῖται τρίσημος δυαδική᾽ ἡ δέ, τετράσημος δυα-- 
δική" ἡ δέ, ἑξάσημος τετραδική: καὶ δυαδικῆς μὲν 

11 περιοδικὸς TuF], παροδικὸς rell. 18 ἐννέα μόνον] 
ἐννέα μόνοι B1.2 
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τρισήμου εἴδη δύο, τό τε ἰαμβικὸν καὶ τὸ τροχαΐ- 
xóv' τῆς δὲ τετρασήμου δυαδικῆς δύο, τό τε δα-- 
χτυλικὸν xol τὸ ἀναπαιστικόν" τῆς δὲ ἑξασήμου τε-- 

 τραδικῆς τέσσαρα, TO τὲ ἰωνικὸν τὸ ἀπὸ μείξονος, 
τ τὸ χοριαμβικόν, τὸ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ἰωνικόν. καὶ τὸ 

ἀντισπαστικόν. Ἰϑνομάσϑησαν δὲ ἐπιπλοκαί, ἐπειδὴ 
τὰ ἐκ μιᾶς ἐπιπλοκῆς εἴδη ἀπ᾽ ἀλλήλων εἰς ἄλληλα 
τὰ εἴδη μεταπέπτει. Ἐροῦμεν δὲ καὶ ἑκάστης τὸ ἴδιον. 

'H μὲν γὰρ πρώτη voí(óquog καλεῖται δυαδική᾽" 
0 τρίσημος μέν, ὡς τῶν ποδῶν τριχρόνων- ὄντων" 
δυαδικὴ δέ, ὅτι εἴδη δύο ἐξ αὐτῆς γίνεται, τὸ ἰαμ-- 
βικὸν καὶ τὸ τροχαΐκόν [καὶ ἡ τετράσημος δὲ Óve— 
δικὴ ὡσαύτως. ὅτι OL πόδες τετράχρονοί εἰσι" δύο 
δὲ εἴδη ἐξ αὐτῆς ἀποτελεῖται, τό τε δακτυλικὸν καὶ 

15 τὸ ἀναπαιστικόν. Καὶ ἡ £&toquog δὲ τετραδικὴ ἀσφα-- 
λῶς εἴρηται. ἐὰν μὲν γὰρ κατὰ πόδα βαίνωμεν 
ἁπλοῦν, τρίσημος ὠνομάσϑη δυαδική: ἐὰν δὲ κατὰ 
συζυγίαν, ἑξάσημος τετραδική μεταπίπτει δ᾽ ἀπ᾽ 
αὐτῶν εἰς ἄλληλα τὰ εἴδη τόνδε τὸν τρόπον ἐκτί-- 
ϑημι καϑαρὸν ἴαμβον τόνδε 

ἰὼ Κάϊκε Μύσιαί τ᾿ ἐπιρροαί 
τούτου εἰ ἀφέλοις τὴν πρώτην συλλαβήν, τὸ κατα-- 
λειπόμενον γένεται τροχαϊχόν, ἀπὸ τοῦ τριμέτρου 
τρίμετρον, ἀπὸ ἀκαταλήκτου καταληκτικόν" καὶ αὖ 
πάλιν εἰ ἀφέλοις. ἰαμβικὸν γένεται τὸ τροχαΐκόν. Οὐ 
uóvov δ᾽ ἐν ταῖς ἀφαιρέσεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς 
προσϑέσεσι τὸ τοιοῦτον τῆς ἐπιπλοκῆς διασώξεται. 

Φέρε γάρ. τῷ προειρημένῳ στίχῳ εἰ προσϑείην 
κατὰ τὴν ἀρχὴν μακρὰν συλλαβήν, πάλιν γένεται 
τροχαΐκόν" 
νῦν ἰὼ Καΐκε ΜΜύσιαί τ᾽ ἐπιρροαί. 

Συμβαίνει οὖν κατὰ τὰς προσϑέσεις 5 ἀφαιρέσεις 
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τάδε ἀλλήλοις Cen Ταῦτα περὶ τρισήμου 
δυαδικῆς. 

Ἡ δὲ τετράσημος déitoR δύο μὲν εἴδη γεννᾷ, 4 

δακτυλικὸν καὶ ἀναπαιστικόν: καὶ διὰ τοῦτο κα- 
λεῖται δυαδικὴ τετράσημος, ὅτι ὁ δάκτυλος καὶ ὁ 
ἀνάπαιστος τετράσημοί εἰσιν, ἤγουν τετράχρονοι. 
Κληϑείη δ᾽ ἂν καὶ ὀκχτάσημος, εἰ κατὰ συξυγίαν 
μετροῖτο καὶ βαίνοιτο ὡς τὰ ἀναπαιστικά. "Em 
πλέκεται δὲ ἀλλήλοις ἀεὶ τὸν τρόπον τοῦτον" ἔστω 
στίχος ὅλος δακτυλικός 

Ἰλιόϑεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσε (ι 39). 

Τούτου τοίνυν πρώτην ἀφελὼν συλλαβὴν τὸ λει-- 
πόμενον γένεται ἀναπαιστικόν: καὶ αὖ πάλιν, ἐὰν 
τὰς ἑξῆς ἀφέλῃς βραχείας δύο συλλαβάς, γένεται 

δαχτυλικόν 

ϑέν us φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσε. 

ἢ κατὰ τὴν ἀρχήν, ἐὰν προσϑῶ δύο βραχείας, ἀνα-- 
παιστικὸν τὸ εἶδος γένεται 

ὅτε ἸΙλιόϑεν. 

Τὸ αὐτὸ οὖν ποιεῖ καὶ πάσχει τὸ ἀναπαιστικόν, 
πλὴν ὅτι τὰς δύο βραχείας κατὰ τὴν ἀρχὴν ὕφαι- 
θεῦται; ἢ προσλαμβάνει μίαν μακράν. fct οὖν σε. 

ὅταν λαμβάνῃς δυαδικὴν τετράσημον., ἐὰν μὲν μα-- 
κρὰν εὑρίσκῃς, μίαν ἀφαιρεῖν" ἐὰν δὲ βραχείας δύο, 
μίαν προστιϑέναι μακράν: xci οὕτω σοὶ τὸ μὲν 
δακτυλικὸν γένεται ἀναπαιστικόν, τὸ δὲ ἀναπαιστι-- 
κὸν δαχτυλικόν. Ἐὰν μέντοι ὃ ἡρωΐχὸς στέχος καὶ 
σπονδεῖον ἔχῃ συγκαταμεμιγμένον, πάλιν τὸ ὅμοιον 
συμβαίνει" ἐν γὰρ ταῖς ἁρμοξούσαις προσϑέσεσέ τὲ 
καὶ ἀφαιρέσεσι τὸ εἶδος εἰς ἀναπαιστικὸν εἶδος 
ὑγιὲς ἀλλάσσεται, ὡς ἐπὶ τοῦδε 



Cap. 3. ΠΕΡῚ ΠΟΔΩ͂Ν. 139 

ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος “Ἕκτωρ (H 1). 
ὑγιὲς ἐποίησα ἀναπαιστικόν, προσϑεὶς βραχείας δύο 

0 δὲ ὡς εἰπὼν πυλέων. 

Διὰ ví δὲ ἐν τοῖς τῆς πρώτης ἐπιπλοκῆς κατὰ μίαν 
5 ἀφαιροῦμεν ἢ προστίϑεμεν, ἐν δὲ τούτοις ἔσϑ᾽ ὅτε 
κατὰ δύο; Μάλιστα μέν, ἐπεὶ ἐκεῖνα ἐξ ἁπλῶν δύο 
σύγκειται συλλαβῶν, ταῦτα δὲ ἐκ τριῶν: καὶ ὥσ- 
πὲρ ἐν τῷ περὶ καταλήξεως διεσήμαινε τὸ κατα- 
ληχτικὸν καὶ ὑπερκαταληχτικόν: καταληκτικόν μέν. 

10 τὸ χαταλῆγον εἰς δισυλλαβίαν, ὑπερκαταληκτικὸν δέ, 
τὸ καταλῆγον εἰς μονοσυλλαβίαν: οὕτω κἀνταῦϑα 
οὐ κατὰ μίαν μόνον. ἀλλ᾽ ἐνίοτε καὶ κατὰ δύο. 
Ἔτι δὲ κἀκεῖνο ῥητέον, ὅτι ἐκεῖνα μὲν ἐν ἴσῳ κεῖ-- 
ται λόγῳ, ταῦτα δὲ ἐν διπλασίῳ: πρὸς οὖν τὴν 

15 μίαν μακρὰν τὰς δύο δεῖ ἀφαιρεῖν ἢ προστιϑέναι 
βραχείας, ἵνα ἐν ἴσω ὃ λόγος διατηρηϑῇ. 

'H δὲ τρίτη ἐπιπλοκὴ καλεῖται μὲν τετραδική, 
ἐπειδὴ τέσσαρα εἴδη ἐξ αὐτῆς ἐπιπλέκεται. ἀντι-- 
σπαστικόν. χοριαμβικόν, καὶ ἐωνικὰ δύο" ἑξάσημος 
δέ, ὅτι ἕκαστος τούτων ἕξάχρονός ἐστιν. Ἐπιπλέ- 
κεται Ób ἐξ ἀλλήλων τοῦτον τὸν τρόπον τέϑημι 
μέτρον ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος 

βλαστεῖ δ᾽ ἐπὶ γῆς δένδρεα παντοῖα φύοντα. 
τοῦτο ἀπὸ μείζονος ἰωνικὸν τετράμετρον βραχυκα- 
τάληκτον" ἀφαιρῶ αὐτοῦ τὴν πρώτην συλλαβήν, τὸ 
καταλειπόμενον γίνεται χοριαμβικὸν 

στεῖ δ᾽ ἐπὶ γῆς. 
ἀφαιρῶ καὶ τὴν δευτέραν, τὸ καταλειπόμενον γένε-- 
ται ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος 

ἐπὶ γῆς δέν. 

4 ἐν τοῖς τῆς πρώτης ἐπιπλοκῆς] ἐν ταῖς πρώταις ἐπιπλο- 
καῖς libb.Gaisf. 
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ἀφαιρῶ καὶ τὴν τρέτην, τὸ καταλειπόμενόν ἐστιν 
ἀντισπαστικὸν 

πὶ γῆς δένδρε. 

εἰ δὲ καὶ τὴν τετάρτην ἀφέλοις, ἀναδραμεῖται εἰς 
τὸ ἀρχαῖον τὸ ἀπὸ μείζονος Qt 

γῆς δένδρεα. 

Οὐ μόνον δὲ ἐν ταῖς προειρημέναις ἀφαιρέσεσιν 
ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς προσϑέσεσιν αἵ εἰρημέναι σώξον-- 
ται ἐπιπλοκαί: τὸ χάριεν δὲ τῆς παρατηρήσεώς ἐστι 

10 τοιοῦτον: ἐν μὲν ταῖς ἀφαιρέσεσι μετὰ τὸ ἰωνικὸν 
γίνεται χοριαμβικόν, εἶτα ἀπ᾽ ἐλάσσονος, εἶτα &v- 
τισπαστικόν, εἶτα πάλιν τὸ ἀπὸ μείζονος: ἐν δὲ 
ταῖς προσϑέσεσι. τὸ ἀντισπαστικόν, εἶτα πάλιν τὸ 
ἀπ᾽ ἐλάσσονος. εἶτα τὸ χοριαμβικόν, εἶτα πάλιν τὸ 

15 ἀπὸ μείζονος. 

Τοῦ μὲν ἡρωϊκοῦ μέτρου σχήματα εἰσι τριά-- 
κοντα δύο: ὅλων γὰρ ὄντων δαλτύλων ὃν σχῆμα 
γένεται, καὶ ὅλων σπονδείων, £v: ÓdxvvAog δὲ μετὰ 
σπονδείων, ε΄, σπονδεῖος δ᾽ αὖ μετὰ δακτύλων, &, 

20 δύο δὲ σπονδεῖοι μετὰ τριῶν δακτύλων, ι΄, καὶ δύο 
δάκτυλοι μετὰ τριῶν σπονδείων, v. Καὶ ἐστὶν ἡ 
μέϑοδος οὕτως: ἑκάστη τῶν ε΄ χωρῶν δύο δέχεται 
πόδας. δάκτυλόν τε καὶ σπονδεῖον. Καταγράφω 
τοίνυν πεντάκις τὴν δυάδα B. β΄. β΄. β΄. β΄. καὶ 
πολλαπλασιάσας τὴν πρώτην ἐπὶ τὴν β΄, ἤγουν δὶς 
δύο. ποιῶ τέσσαρας: εἶτα τὰ ἀπὸ τῆς πρώτης καὶ 

β΄. γεγονότα, ἤγουν τὰ τέσσαρα, ἐπὶ τὴν τρέτην, 
τοῦτ᾽ ἔστι τὰ δύο δὶς τέσσαρα λέγων, καὶ ποιῶ η΄. 
καὶ ταῦτα ἐπὶ τὴν δ΄, ἤγουν τὰ δύο, καὶ γένονται 

80 vg. δὶς γὰρ τὰ ὀκτώ, ις΄. καὶ ταῦτα ἐπὶ τὴν ε΄, καὶ 
γίνονται λβ΄. δὶς γὰρ ις΄, τριάκοντα δύο. Ἔλθωμεν 

[o Qt 
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καὶ ἐπὶ τὸν ἰαμβικόν: ἡ πρώτη χώρα δέχεται πό- 
δὰς ε΄, ἴαμβον, χορεῖον, ἀνάπαιστον, δάκτυλον, 
σπονδεῖον - ἡ δευτέρα τρεῖς, ἴαμβον, χορεῖον, ἀνά- 
παιστον" ἡ τρίτη πέντε, ὁμοίως τῇ πρώτῃ ἡ τε- 

5 τάρτη τρεῖς. ὁμοίως τῇ δευτέρᾳ: ἡ πέμπτη πέντε" 
καὶ ἐκτίϑημι οὕτως ε΄, γ΄, ε΄, y, ε. Τῇ ὁμοίᾳ οὖν 
χρώμεϑα μεϑόδῳ: πολλαπλασιάξζω τὴν c ἐπὶ τὴν 
β΄. πεντάκις τὰ γ΄, ιε΄. καὶ ταῦτα ἐπὶ τὴν γ΄. πεν- 
τάκις LE, γίνονται οε΄. καὶ ταῦτα ἐπὶ τὴν δ΄. τρὶς 

1Ὸ οε΄, σκε. καὶ ταῦτα ἐπὶ τὴν ε΄. πεντάκις τὰ σκε΄, 
αρκε. ὥστε εἶναι τὰ τριμέτρου ἰαμβικοῦ σχήματα 
ᾳρκε. Διὰ τί οὖν τὴν ἕκτην χώραν οὐ μετροῦμεν; 
Ὅτι πάντως ἐστὶν ἴαμβος: κἂν γὰρ πυρρίχιος T, 
τῷ ἀδιάφορον εἷναι τὴν ἐσχάτην, ἴαμβός ἐστιν. Ὁ 

10 αὐτὸς οὖν ἀεὶ σχῆμα ἕτερον οὐ ποιεῖ" καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἡρωΐϊχοῦ δὲ ὁμοίως. 

Εἰς xeg. δ΄. Περὶ ἀποϑέσεως μέτρων 

ZXO A. A. 

1. Ἰστέον oov, ὅτι ἐὰν τὰ δακτυλικὰ ἢ ἀναπαι- 
90 στικὰ βαίνηται κατὰ συξυγέαν, ἔχουσιν ἀποϑέσεις ἕξ’ 

᾿Δκατάληκτον, ἤγουν μὴ ἔχον τὸ τυχὸν ἔλλειμμα, 
e ἢ ὡς τὸ 

Μῶσ᾽ ἄγε Καλλιόπα ϑύγατερ Διός. 

Καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, ἤγουν ἐνδέον τοῦ 
25 τελείου μιᾷ συλλαβῇ, ὡς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραδείγματος 

ἹΜῶσ᾽ ἄγε Καλλιόπα ϑύγατερ Zi. 

19 Ἰστέον ὅτι M, ἰστέον ὡς S 
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Καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, ἤγουν ἐνδέον δύο 
συλλαβαῖς 

ἹΜῶσ᾽ ἄγε Καλλιόπα ϑύγατερ. 

Βραχυκατάληκχτον δέ, ὡς τὸ 
Mósc' ἄγε Καλλιόπα ϑύγα. 

Ὑπερκατάληκτον εἰς δισυλλαβίαν, ἤγουν πρὸς 
τῷ τελείῳ καὶ μέρος δισύλλαβον 

Msc" &ys Καλλιόπα 9v. 

Ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν, ἤγουν πρὸς τῷ 
τελείῳ καὶ μέρος ἔλαβε ποδὸς μονοσύλλαβον 

Móc' ἄγε Καλλιόπα. 

Ταῦτα μὲν οὕτως ἐν τῷ δακχτυλικῷ vs καὶ ἀναπαι-- 
στικῷ μέτρῳ εὑρίσκεται. Ἔν δὲ τοῖς ἄλλοις μέτροις 
αὐτάρκεις αἵ τέσσαρες, πλὴν τῆς καταληχτικῆς εἰς 
δισύλλαβον. καὶ ὑπερκαταλήκτου εἰς δισύλλαβον. 
ΖΔΙιισυλλάβων γὰρ ὄντων τῶν ποδῶν, τὸ uiv κατα-- 
ληκτικὸν εἰς δισύλλαβον ἀκατάληκτόν ἔστι, τὸ δὲ 
ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον, βραχυκατάληκτον. 
Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ αὐτό ἐστιν ἀπόϑεσις καὶ κατάλη-- 
Eug" καὶ γενικόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἀπόϑεσις. καὶ εἰδι-- 
κὸν ἀντὶ τοῦ ἐλάττωσις. ᾿Δ4πὸ τούτου οὖν τοῦ εἰ- 

δικοῦ ὠνόμασται τὸ ἀκατάληκτον καὶ καταληκτικόν᾽ 
τὸ γὰρ ὑπερκατάληκτον δύναται ἀπὸ τοῦ γενικοῦ. 
Ἰστέον δ᾽ ὅτι ἐὰν ἢ δισύλλαβος ὁ πούς. ὅπερ καὶ 
ἄνωϑεν ἔφαμεν, καὶ ἐνδέῃ μιᾷ συλλαβῇ., λέγεται 
εἶναι καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: ἐὰν δὲ τρισύλλα- 
Bos ὑπάρχῃ ὁ πούς, καὶ ἐνδέῃ μιᾷ συλλαβῇ, λέγε-- 
ται εἶναι καταληκτικὸν εἰς δύο συλλαβᾶς. 

4 Βραχυκατάληκτον — ϑύγα legitur post Ὑπερκατάληκτον 
— Καλλιόπα 110. Θαἰδ. 9.Ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβὴν — 
11 Καλλιόπα M, om.rell. 2 ἐνδεῖ μιᾷ συλλαβῇ 110}. θ18 26 
ἐὰν — 21 ὑπάρχῃ] εἰ --- ὑπάρχει S, εἰ — ὑπάρχῃ M, εἰ --- ἢ 

| 
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2. ᾿Αντὶ τοῦ εἶμι ὥστε ἀπὸ πασσάλου λύουσα. 
Τοῦτο δ᾽ ἴσον τῷ πορεύομαι ὥσπερ ἀπὸ πασσάλου 
λυϑεῖσα. ὃ. 

5. Πᾶν μέτρον — ἐπέληπτα)] Δεῖ δὲ εἰπεῖν, ἢ 
ὡς τελείαν, καϑάπερ καὶ Ἡλιόδωρος ἔλεγεν ὃ γραμ-- 

X geruxóg, διὰ τὸ ὑψηρεφὲς δῶ καὶ τὰ τοιαῦτα. “1ῆ-- 

λον δ᾽ ὅτι. καὶ ἀπὸ τελείας ἄρχεσϑαι ϑέλει[ν]: ὅϑεν 
καὶ συνηγοροῦντές τινὲς εἰς τὸ 

(Τρῶας ἀπώσασϑαι. καὶ ἐρυκέμεν) εὐρύοπα Ζῆν᾽, 
αὐτοῦ κ᾽ ἔνϑ᾽ ἀκάχοιτο (καϑήμενος οἷος ἐν Ἴδη) (Θ 206), 

καὶ τοῖς ὁμοίοις, ὅτι τὸ ν εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου 

στίχου ἐστί. καὶ οὐκ ἔστιν ἀρχτικὸν τοῦ ἑξῆς στί- 
yov, ἐκέχρητο τούτῳ τῷ λόγῳ. ὅτι πᾶν μέτρον ἢ 
ϑέλει ἀπαρτίζειν εἰς τέλος λέξεως, καὶ πάλιν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ϑέλει ἄρχεσϑαι. Μάλλον δ᾽ ἀκριβέστερον 
ἐξετάσαντες οἱ περὶ ᾿Δριστοφάνην τὸν γραμματικὸν 
καὶ ᾿Δρέσταρχον, ὡς ἐν τῇ συντάξει τῆς ὀρϑογρα-- 
φίας ἀκριβέστερον ἔγνωμεν, τὸ ν τῷ ἐπιφερομένῳ 
στέχῳ ἐπετίϑεσαν, λέγοντες ὅτι ὁ λόγος ἔρρωται ἐπὶ 
παϑῶν. Τοῦτο γὰρ καὶ τὰ ὅμοια πάϑη εἰσίν, oí 
δὲ κανόνες τῶν ὑγειῶν οὐ τῶν πεπονθότων εἰσὶ 

κανονιστικοί. Ὅμως δὲ εὑρέϑησαν πολλὰ μέτρα εἰς 
μέρη λέξεως ἀπαρτέίζοντα, καὶ ἀπὸ τοῦ ἄλλου μέ- 
ρους τῆς λέξεως ἀρχόμενα" καὶ φέρει μὲν ὃ τεχνι-- 
κός τινα παραδείγματα. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα πολλά. 
οἷον παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν Ἐπιγράμμασιν 

ἡμισύ μοι ψυχῆς ἔτι τὸ πνέον, ἥμισυ δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ 
εἴτ᾽ Ἔρος εἴτ᾽ ᾿Δἴδης ἥρπασεν ἐκ μελέων. 

καὶ Μένανδρος ἐν Πλοκίῳ 

Ταυσαίθέ, 27 ἔτι τὸ πνέον] ἐπὶ τὸ zvíov S 28 ἐκ μελέων 
Gaisf., ἐκ μετώπων S, πλὴν ἀφανές Anthol. Pal. 12, 73. 
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λεπτὸν μεϑ᾽ ἑτέρας ἱστὸν ὑφαίνει. 

καὶ ἐξαιρέτως παρὰ Σοφοχλεῖ 
" *. ἄφ' .Φ 9. T4 » 3 ? ET , - 595 

ey oy OUT ἐμ CUTOV OUTE 6 «Àyvvo. TL TCUT 

ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύϑοιό μου (O. T. 332): 

ὥστε καλεῖσθαι τὸ εἶδος Σοφοκλεῖον, καὶ ἐπισυν-- 
, Ἁ hl 3 M , - 

αλοιφή. διὰ TO ἐπισυνάπτεσϑαι τὸ συμφῶνον TQ 
ἑξῆς ἰάμβῳ, ἤτοι τῷ στίχῳ. Ἰστέον δ᾽ ὅτι διὰ τὸ 
ἀδύνατον ὁ Εὐφορίων τὸ ᾿Απολλόδωρος διέλυσε 
φάσκων 

καί τις ᾿ά4πολλό- 

δωρος ἐφ᾽ υἱέα “ειοφόωντος. S. 

ZXO A.B. 

ΓΚεφ. δ΄. Περὶ ἀποϑέσεως.) Κατάληξις καὶ ἀπό- 
ϑεσις ταὐτόν ἐστι. Κατακλεῖδά φησι τὸν πρὸ τῆς 
καταληχτικῆς συλλαβῆς πόδα μετὰ καὶ αὐτῆς τῆς 
συλλαβῆς. 4άκτυλον τρέίμετρον καταληκχτικὸν εἰς 

συλλαβὴν τὸ καλούμενον πενθϑημιμερὲς ποδῶν δύο 
καὶ συλλαβῆς ἐστὶ μιᾶς: πενϑημιμερὲς δὲ καλεῖται 
ὅτι τὰ δύο ἥμισυ ἀναλυόμενα πέντε μέρη ποιοῦσιν. 
Ὡσαύτως καὶ τὸ δακτυλικὸν τετράμετρον καταληᾶ- 
τικὸν εἰς συλλαβὴν τὸ καὶ ἑφϑημιμερὲς ποδῶν 
ὑπάρχον τριῶν ἥμισυ φανερὸν ὅτι ἑπτὰ μέρη ἔχει. 
Ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον μὲν ὅταν μετὰ τὴν 
συξυγίαν δύο συλλαβαὶ καταλήξωσιν" εἰς συλλαβὴν 
ὃὲ ὅταν μετὰ τὴν συζυγίαν συλλαβὴ μία καταλήξῃ. 
᾿Δκατάληκτον δὲ ὅταν ἡ συξυγία ἀπαρτισϑῇ εἰς τὴν 
κατάληξιν. Καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον ὅταν μετὰ 

δ U , e Lu 4 
3 ἔγωγ᾽ οὔτ᾽ iu αὐτὸν S 22 ἑπτὰ μέρη] ἕπτα μερὴ "piov 

Tu, ἕπτα μέρη ἥμισυ Fl 

δ} 
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ἕνα πόδα συλλαβαὶ δύο καταλήξωσιν ὥστε παρὰ 
συλλαβὴν πεπληρῶσϑαι τὴν συξυγέαν. Καταληκτι- 
χὸν δὲ εἰς συλλαβὴν ὅταν μετὰ ἕνα πόδα εἰς συλ- 
λαβὴν λήξῃ. λειπουσῶν δηλαδὴ δύο συλλαβῶν. 

—5 Βραχυκατάληχτον δὲ ὅταν εἰς. ἕνα πόδα ὁλόκληρος 
κατάληξις γένηται. 

Εἰς κεφ. &. Περὶ ἰαμβικοῦ — 

ZXOA. A. 

1. Amo ἐαμβικοῦ δὲ πρῶτον ὁ Ἡφαιστίων ἤρ- 
ξατο (καίτοι πολλῶν μετρικῶν τὰ πρῶτα τῷ Ócxrv— 

λικῷ παρεσχηχότων καὶ τιμησάντων τὸ πρῶτον 
εὑρεϑὲν τῆς τέχνης προεδρίᾳ: ἐνταῦϑα οὖν 0 Ἧφαι- 
στίων περὶ ἰαμβικοῦ πρῶτον ποιεῖται τὸν λόγον SM) 
οὐχ᾽ ὅτι (ὃ ἴαμβοςὶ τῶν ἄλλων τιμιώτερος. ἀλλ᾽ ὅτι 
τῶν ἄλλων βραχύτερος. ἀπὸ δὲ τῶν βραχυτέρων 
ἐπὶ τὰ μείζω ἀναβαίνειν ἔϑος. (πυρρίχιος μέντοι 
οὐκ ἔχει μέτρον οὐδὲ σπονδεῖος. ἴδιοι δὲ μέτροις 
τῶν δισυλλάβων ὁ ἴαμβος καὶ ὁ τροχαῖος" εἰ δὲ μὴ 
τοῦ τροχαίου ὃ ἴαμβος ἐλάττων ὧν πλὴν κατ᾽ ἀρ- 

90 χὰς τέτακται, ἀλλ᾽ οὖν ἅτε ἀπὸ βραχείας ὁ ἴαμβος 
ἀρχόμενος δοκεῖ οὕτως εἶναι. SM.) Διὰ τοῦτο γὰρ 
καὶ ἐξ ἀρχῆς περὶ βραχείας, εἶτα περὶ μακρᾶς τὸν 
λόγον ἐποιήσατο. ἰαμβικὸν ἡμῖν προειπεῖν βουλό- 
μενος. 

Ἴαμβος δὲ οὐ πᾶς ἐστὶ λοίδορος. ἀλλ᾽ ἔστι καὶ 

9 “πὸ ἑἰαιβικοῦ δὲ] ἀπὸ ἐάμβου STuGaisf., ἀπὸ ἐάμβου 
δὲ Μ᾿ 14 ὁ ἴαμβος om.libb. 17 ἴδιοι δὲ μέτροις S, εἴδη δὲ 
μέτρων M 22 εἶτα περὶ μακρᾶς] ἢ περὶ μ. M, καὶ περὶ u. S 
25 ἀλλ᾽ ἔστι καὶ εὐσεβής add. MS 

METRICI GRAECI. 10 
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εὐσεβής. ἐν κωμῳδίᾳ uiv γὰρ στωμύλλεται καὶ 
λοιδορεῖ, ἐν τραγῳδίᾳ δὲ πενθεῖ: ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ 
ὕωνοι γράφονται τούτῳ, ὥστε καὶ εὐσεβής. (Παρὰ 
Καλλιμάχῳ δὲ καινὸν εἶναι δοκεῖ καὶ ὡς ... 

, " , , ue 
φέρων ἴαμβον ov μαχὴν αείδοντα 

τὴν Βουπάλειον. S.) 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν καταληκτικῶν ἰάμβων, ὅταν 
ἐνδέῃ μιᾷ συλλαβῇ. ὃ ἴαμβος παραλήγει, καὶ μετ᾽ 
αὐτόν ἐστιν ἡ μία συλλαβὴ ἡ τελευταία " ὑπόκειται 
γὰρ ὁ τελευταῖος ποὺς ἐνδεῖν μιᾷ συλλαβῇ: ἢ ὁ 
τρίβραχυς παραλήγει. AAA. εἰ μὲν ὃ ἴαμβος παρα- 
λήγει μετὰ τῆς τελευταίας συλλαβῆς, γένεται τὸ 

τέλος τοῦ ἰάμβου ἀμφίβραχυς, ἐκ τῆς βραχείας τοῦ 
ἰάμβου καὶ τῆς μακρᾶς αὐτοῦ, καὶ τῆς βραχείας 
τῆς τελευταίας συλλαβῆς" εἰ δὲ Ó τρίβραχυς παρα- 
λήγει, προστέϑεμεν καὶ τούτῳ τὴν τελευταίαν συλ- 
Aepqv: καὶ εἰ μακρὰ μὲν εἴη αὕτη, ποιήσει τὸν 
τέταρτον παίωνα᾽ εἰ δὲ βραχεῖα, προκελευσματι- 
xóv: τὰ δὲ περὶ αὐτοῦ εἰρημένα περὶ μόνης τῆς 
τοῦ ἰάμβου παραλήξεως εἴρηται". εἰ δὲ σπονδεῖος 
εἴη παραλήγων, εἰ μὲν μακρὰ εἴη ἡ λήγουσα, γέ- 
νεται μολοττός᾽ εἰ δὲ βραχεῖα, παλιμβάκχειος" πά- 
λιν, εἰ ἴαμβος παραλήγει, τῆς ἐπιφερομένης μαχρᾶς 
οὔθης. γένεται βάκχειος. (Εἰ καλῶς γὰρ ἅπαξ τε- 
τράχρονον λαμβάνει, διατέ μὴ καὶ τοὺς ἄλλους; S.) 

(Ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληχτον ποδῶν ἁπλῶν 
τεσσάρων. ᾿Ιαμβικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ποδῶν 

1 στωμύλλεται S, στωμυλλεύεται MTu 7 ἐπὶ τῶν κατα- 
ληκτικῶν ἰαμβ.} ἐπὶ οι. Tu ὄταν ἐνδεῖ MS 10 ἐνδεῖν) ἐν 

11 παραλήγει om. S 12 γίνεται τὸ τέλος 8, λέγεται σὲ 
ψὲ MTu 17 mous τὸν τέταρτον MS, ποιήσοι ἂν τ. τ. Tu 
19 περὶ, αὐτοῦ εἰρημένα) περὶ om. MS 21 παραλήγων Tu, 
om, S, ἡ παραλήγουσα S 24 εἰ] ov S 
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ἁπλῶν ς΄. Ἰαμβικὸν τετράμετρον ἀκατάληχτον πο- 
δῶν ἁπλῶν η΄. ἸἸαμβικὸν δίμετρον καταληκτικὸν 
ποδῶν ἁπλῶν y, καὶ συλλαβῆς «. . . . . S) 

3 , M - xd , 

Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι πεντάμετρα βραχυκα- 

τάληκτα καλεῖται. οἷον τὸ 
, , E , , , ' , 

πάτερ Πυκάμβα. ποῖον ἐφράσω τοδί; τίς σὰς παρήειρε. 

Καταληκχτικὸν δὲ οἷον τὸ τοιόνδε 

πάτερ Αυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τοδί; τίς σὰς παρή- 

ξέρε φρέ. 

(4κατάληκτον δὲ oiov - 

πάτερ “υκάμβα ποῖον ἐφράσω τοδί; τίς σὰς) παρήειρε 

φρένας. 

᾿Επεὶ δὲ οὐκ ἐνδέχεται στέχον (μείξονα ἢ) τριακον-- 
Ἄν. z , , c , , » 

τάσημον εἶναι, ἀλλ᾽ εἰ εὐρεϑείη. περίοδος καλεῖται. 
M , c , ' M - 4 
ἄχρι τούτου ἔστη ὁ xavov. Ei δὲ καϑαρὰ qv τὰ 
ἰαμβικά, ἐδέχετο καὶ τὰς ἄλλας δύο παραυξήσεις. 
Ἐπεὶ δὲ οὖν ἐνδέχεται συξυγίας ἑπτασήμους καὶ 
ὀχτασήμους. ἕως αὐτῶν ἔστησαν, τὴν “μέσην τάξιν 
ὁδεύσαντες, δύο ποιήσαντες ἑπτασήμους. καὶ τὴν 
κατακλεῖδα ἑπτάσημον. . 

2. βακχεῖον] Κατακλείς ἐστιν Ó μετὰ τὴν τελευ-- 
ταίαν συλλαβὴν πούς, ὃς καὶ ὀφείλεται εἶναι πρὸς 

b! - ' - M , 3 , 

τὸν ποῦν τὸν συνιστῶντα TO μέτρον. P. (Ἰστέον) 

ὅτι κατακλεὶς λέγεται ὅτι ἀπήρτισται ἐκ τοῦ ἄτε- 
λοῦς εἰς πόδα τέλειον ἡ τέως ἀτελὴς παραλήγουσα, 

1 καταληχτικὸν δὲ δον -- ὃ παρήξειρε φρέ MS, om. Tu 
9 ἀκατάληκτον δὲ οἷον — 10 παρήειρε φρένας addidi e scholl. 
B. Ultima παρήειρε φρένας omissis prioribus etiam Tu 11 
(μεέξονα ἢ) om. libb. Gaisf. τριακοντάσημον] τετράσημον Μ 
Tu 13 ἔστη S, «ἔστιν MTu 15 οὖν ἐνδέχεται] οὐκ ἐ. libb. 
Gaisf. συξυγία ἑπτάσημος καὶ ὀκτάσημος libb. 16 χρᾶσιν 
S, τάξιν MTuGaisf. 21 Ἰστέον om. libb.Gaisf. 

10* 
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καὶ ἐποίησε τὸ μέτρον ἀπὸ χαταληχτικοῦ ἤγουν 
ἀτελοῦς ἀκατάληκτον ἤγουν τέλειον. Γίνεται δὲ 
κατακλείς, ὅτε παραλήγξει ὁ ἴαμβος ἐν τοῖς κατα- 

ληκτοῖς ἤγουν ἀτελέσι μέτροις. Ἐπισφράγισις γάρ 
ἐστι μέτρου ἢ εἰς ἀμφίβραχυν ἢ εἰς βάκχειον. Γί- 
νεται δὲ οὕτως ἡ τελευταία καὶ περιττεύουσα συλ- 
λαβὴ βραχεῖα ἢ μακρά: εἰ μὲν βραχεῖα, συμπλα-- 
κεῖσα τῷ ἰάμβῳ, ἀμφίβραχυν ποιεῖ" εἰ δὲ μακρά, 
βάκχειον. Da. : 

9. Μὴ εἰρηκὼς περὶ τῆς τομῆς ἐνταῦθα, ἐν δὲ 

τῇ κατὰ πλάτος αὐτοῦ πραγματείᾳ καὶ τοῦτο πε-- 
ποίηκε, σαφῶς δείξας καὶ συμφωνήσας πᾶσιν ὅτι 
δύο μόναι εἰσὶ τομαὶ τοῦ ἰάμβου, λέγω δὴ πενὃ-- 
ἡμιμερὲς δύο ἥμισυ ποδῶν καὶ ΘΝ ΘΕΟΣ. τριῶν 
ἥμισυ. S. 

ZXOA,. B. 

ΓΚεφ. ς΄. Περὶ ἰαμβικοῦ Τὸ ἰαμβικὸν μέτρον 
κατὰ μὲν τὸ περιφανέσταταν αὐτοῦ μέχρι τοῦ τρι- 
μέτρου πρόεισι" κατὰ δὲ τὰ παρὰ τοῖς παλαιοῖς εὑ- 
guGxÓuev& καὶ μέχρι τοῦ πενταμέτρου παραύξεται. 
Ζέχεται δὲ κατὰ μὲν περιττὰς χώρας τοὺς πέντε 

τούτους πόδας, ἴαμβον χορεῖον σπονδεῖον δάκτυλον 
ἀνάπαιστον᾽ εἰς δὲ τὰς ἀρτίους τοὺς ἀπὸ βραχείας 

ἀρχομένους. ἴαμβόν φημι καὶ χορεῖον καὶ ἀνάπαι-- 
στον: κατὰ δὲ τὴν ἕκτην χώραν ἴαμβον μόνον ἢ 
πυρρίχιον. Τρίμετρον δὲ ἔφαμεν, τὸ 8E ἔχον πό- 
δας ἢ χώρας. καϑὸ κατὰ διποδίαν βαίνοιτο τὸ τοι-- 
οὔτον μέτρον. Ὑφίστανται δὲ ἀπὸ τούτου τοῦ μέ- 
τρου κατὰ ἀφαίρεσίν τὲ καὶ πρόσϑεσιν μονόμετρά 
τε καὶ δίμετρα καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα. 
᾿“ποϑέσεις δὲ αὐτῶν αἵπερ καὶ πάντων καὶ γὰρ 
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— ἃ μὲν αὐτῶν ἐστὶν ἀκατάληκτα, ἃ δὲ ὑπερκατάληκτα, 
ἃ δὲ χαταληκτικά, ἃ δὲ βραχυκατάληκτα. 
i Movóustoov μὲν οὖν ἰαμβικὸν βραχυκατάληκτον 
᾿ τοῦτο 

δ φεῦ φεῦ. 

ξ λείπει γὰρ ὅλος ποὺς πρὸς τὸ μονόμετρον ἀπαρτί- 
σαι. ᾿Δκατάληκτον δὲ τοῦτο 

φεῦ φεῦ. ἰώ. 

καταληκχτικὸν δὲ τοῦτο L— 

ἄραρεν E | 

εἰς συλλαβὴν γὰρ ἡ τελευταία χώρα λήγει. Ὑπερ-- 
χατάληχτον δὲ τοῦτο 

πάτερ “υκάμβα. : 

ἡ γὰρ διποδία νῦν μιᾷ πλεονάξει συλλαβῇ. 4έμε- 
roov δὲ βραχυκατάληκτον μὲν τοῦτο 

ἥλιξ ϑοαῖς ἵπποις * 

λείπει γὰρ ὅλος ποὺς εἰς ἀπάρτισιν τῆς διποδέας. 
᾿Δκατάληκτον δὲ ὡς τοῦτο 

ἐρῶ τε δεῦτε κοὐκ ἐρῶ. 
καὶ μαίνομαι xov μαίνομαι. 

καταληκτικὸν δὲ ὡς τοῦτο 

ὃ μὲν ϑέλων μάχεσθαι. 

μιᾷ γὰρ συλλαβῇ λείπει πρὸς τὸ διποδίαν ἀπαρτί- 
σαι. Ὑπερκατάληκτον δὲ ὡς τόδε 

ἔσπειρεν αὐτὸς καὶ πέτρας à. 

μιὰ γὰρ πλεονάξει τῆς διποδίας. 
Τρίμετρον δέ, βραχυκατάληκτον μὲν 

πάτερ “υκάμβα ποῖον ἐφράσω. 

λείπει γὰρ ὅλῳ ποδί. ᾿“κατάληκτον δὲ ὡς τὸ 
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ἥκω φέρων σοὶ τῆς ἐρήμου EDI 

καταληκτικὸν δὲ ὡς τὸ 

ὄγμος κακοῦ δὲ γήραος καϑαιρεῖ. 

ὑπερκατάληκτον δὲ ὡς τόδε 

πάτερ “υκάμβα ποῖον ἐφράσω λόγον; τίς. 

Τετράμετρον δέ, βραχυκατάληχτον μὲν ὡς τοῦτο 

πάτερ “υκάμβα ποῖον ἐφράσω λόγον; τίς σάς. 

λείπει γὰρ ὅλῳ ποδὶ πρὸς τετράμετρον. ᾿κατά- 
ληκτον δὲ ὡς τόδε 

δέξαι μὲ κωμάζοντα, δέξαι. λίσσομαί σε, λίσσομαι. 

πλήρεις γὰρ ἔχει τὰς Ó' διποδίας. Καταληκτικὸν 
δὲ ὡς τόδε 

e μοι γένοιτο παρϑένος καλή τε καὶ τέρεινα᾽ 

λείπει γὰρ μιᾷ συλλαβῇ πρὸς τετράμετρον. ὝὙπερ- 
μα μεν δέ, ὡς τόδε 

οὐκ ἦν γὰρ εἰκὸς τὴν φάτταν (ἢ πεφυρμένην ψυχὴν γε- 

ὠργεῖν. 

Πεντάμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν τόδε 

πάτερ Πυκάμβα ποῖον ἐφράσω λόγον; τίς σὰς παρήειρε. 

ἀκατάληκτον δὲ 

πάτερ “Πυκάμβα ποῖον ἐφράσω λόγον; τίς σὰς παρήειρε 
φρένας. 

καταληχτικὸν δὲ τόδε 

πάτερ “υκάμβα ποῖον ἐφράσω λόγον; τίς σὰς φρένας G 
ἀφεῖλεν ; 

ὑπερκατάληκτον δὲ οὐκ ἔστιν, ὅπου καὶ αὐτὸ τὸ 
ἀκατάληκτον σπανιώτατόν ἐστι. διὰ τὸ μὴ βούλε-- 
σϑαι τὸν ἴαμβον ἐπὶ πλέον τῶν λβ΄ χρόνων ἀνέρ-- 
χεσϑαι. 
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Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον (aufuxóv, καλούμενον yo- 
λιαμβικόν, ὃ τοῦ ὀρϑοῦ τούτῳ διαφέρει. Τὸ μὲν 
γὰρ ὀρϑὸν τὴν τελευταίαν βάσιν ἰάμβῳ ἢ πυρρι- 
χίῳ ἀπαρτίζει, καὶ ἀδιαφορεῖ κατὰ τὸν παραλήγοντα 
πάντας δεχόμενον τοὺς εἰς ἴαμβον συντελοῦντας 
πόδας. μηδὲν μικρολογούμενον περὶ τὴν τῶν συλ- 
λαβῶν ποσότητα τὸ δὲ χωλὸν τὴν μὲν κατακλεῖδα 
ἤτοι τὴν βάσιν, σπονδειακὴν ἀπαιτεῖ ἢ τροχαϊχὴν 
πάντως διὰ τὸ ἀδιάφορον τῆς τελευταίας συλλαβῆς" 
τὸν δὲ παραλήγοντα πόδα οὐ μόνον δισύλλαβον, 
ἀλλὰ καὶ ἴαμβον πάντως ἢ σπονδεῖον, ἴάμβον μὲν 
ὡς τόδε | 

ἀκούσαϑ᾽ Ἱππώνακτος. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἥκω. 

σπονδεῖον δὲ ὡς τοῦτο 

ἐπ᾿ ἄκρον ἕλκων ὥσπερ ἀλλᾶντα ψύχων. 

x«i περὶ ἰαμβικοῦ τοσαῦτα. 

ETI ΠΕΡῚ IAMBIKOT. Τὸ ἰαμβικὸν μέτρον 
ἐστὶ uiv ἑξάμετρον" διαιρεῖται δὲ εἰς δύο. Τὸ μὲν 
γὰρ αὐτοῦ καλεῖται τραγικόν τε καὶ χκωμικόν, o 
καὶ τῶν παλαιῶν οὗ πολλοὶ ἐχρήσαντο: δέχεται δὲ 
τοῦτο ἐν μὲν τῇ πρώτῃ καὶ τρίτῃ καὶ πέμπτῃ βά- 
σει πόδας ε΄, δάκτυλον, σπονδεῖον. yogsiov, ἀνά- 
παιστον. καὶ τὸν ὁμώνυμον ἴαμβον. ἐν δὲ τῇ δευ- 
τέρᾳ καὶ τετάρτῃ τοὺς ἀπὸ βραχείας ἀρχομένους. 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνάπαιστον. χορεῖον καὶ ἴαμβον. ἐν δὲ 
τῇ ἕκτῃ ἴαμβον ἢ πυρρίχιον: δεῖ γὰρ αὐτὴν εἶναι 
'πάντως δισύλλαβον., καὶ τὴν μὲν πρὸ τέλους εἶναι 
βραχεῖαν. τὴν δὲ ἐπὶ τέλους ἀδιάφορον. Τὸ δὲ ἕτε-- 
ρον τοῦ ἐἰαμβικοῦ μέρος καλεῖται καϑαρόν τε καὶ 

30 τρέμετρον᾽ τούτῳ δὲ ὀλίγοι τῶν ἀρχαίων ἐχρήσαντο" 
δέχεται δὲ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ βάσει ἴαμβον xci σπον- 
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δεῖον, ὁμοίως καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ ἐν τῇ πέμπτῃ" 
ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ τετάρτῃ ἴαμβον μόνον ἐν δὲ 
τῇ ἕκτῃ ἴαμβον 9 πυρρίχιον. Ἐκλήϑη δὲ ἴαμβος. 
ἀφ᾽ οὗ τὸ μέτρον παρονομάξεται ἰαμβικόν, ἐπείπερ 
oí ὑβρίζειν καὶ λοιδορεῖν τινὰς βουλόμενοι τούτῳ 
ἐχρῶντο τῷ μέτρῳ: ἰαμβίζειν γὰρ ἔλεγον o£ παλαιοὶ 
τὸ ὑβρίξειν, ὅπερ ἐστὶ καὶ πικρίας ἀνάμεστα ῥή- 
ματα λέγειν: ἢ ἀπὸ Ἰάμβης οὕτω καλουμένης κό- 
Qus, ἥτις αἰσχρῶς ὑβρισϑεῖσα ἀγχόνῃ κατέλυσε vOv, 
βίον, ὅπερ καὶ αἱ Πυκαμβίδες ἐπὶ τοῖς ᾿Δρχιλόχου 
ποιήμασι. Καὶ διὰ τοῦτό φασι συντεϑῆναι τὸν ἴαμ-- 
βον ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ τὴν ὕβριν ἐκ 
βραχείας ἀρχομένην αἰτίας εἰς μέγα λήγειν κακόν. 
"Μαρτυρεῖ δὲ τῷ λεγομένῳ Ὅμηρος ὁ σοφώτατος 

qv ὀλίγη μέν, λέγων, πρῶτα κορύσσεται᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 
οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χϑονὶ βαίνει (4 442). 

Πόδες οὖν τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου &&* ἴαμβος, χορεῖος, 
σπονδεῖος, δάκτυλος. ἀνάπαιστος, πυρρίχιοςς. Με-- 

τρεῖται δὲ τὸ ἰαμβικὸν κατὰ διποδίαν, ὅϑεν καὶ 
τρίμετρον λέγεται. εἰ γὰρ καὶ ἑξάμετρον ἔφημεν 
αὐτὸ ἐν τῇ ἀρχῇ. ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἴπομεν, ἀντὶ τοῦ 
ἑξάποδον. | 

Too δὲ ἰαμβικοῦ μέτρου χαρακτὴῆρξἕξς εἰσι τέσσα- 
Qég, τραγικός, κωμικός, σατυρικός, καὶ οὕτω πως 
ἰδίως λεγόμενος ἰαμβικός. Καὶ ἐστὶ τραγικοῦ μὲν 
ἴδιον, τὸ ἐπὶ πλεῖστον μὲν ἐκ σπονδείων καὶ icu- 
βων συγκεῖσϑαι, σπανίως δὲ καὶ ἕνα τρισύλλαβον 
ἐπιδέχεσθαι, οἷον 

ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χϑόνα 
Διόνυσος. ὃν τίκτει πόϑ᾽ ἡ Κάδμου κόρη. 

κωμικοῦ δὲ ἴδιον. τὸ καὶ ἐκ τρισυλλάβων ὡς ἐπὶ 
τὸ πλεῖστον συγκεῖσϑαι. οἷον 
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καὶ φρένα μὲν ovx ἐθέλουσαν ὁμόσαι καϑ᾽ ἱερῶν. 

ἴδιον δὲ σατυρικοῦ τὸ μέσον εἶναι τραγικοῦ καὶ 
 χωμικοῦ, ἤγουν δέχεσθαι καὶ τοὺς τρισυλλάβους 

μὴ κατακόρως. οἷον 

ἤδ᾽ ἄγκος ὑψίκρημνον ὄρεσι περίδρομον. 

ἴδιον δὲ ἐἰαμβικοῦ, τὸ δισυλλάβους μόνους ἐπιδέχε- 
Ϊ σϑαι πόδας. καὶ μάλιστα ἴαμβον. οἷον 

πάτερ Πυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε. 

᾿ς  [Keg. ξῇ ΠΕΡῚ TOT ANAKPEONTEIOT. 
ι0 Τὸ μὲν ᾿ἀνακρεόντειον οἱ ἀρχαῖοι τὸ δέμετρον ἰαμβι- 
᾿ χόν φασι. τὸ καὶ ἀκατάληκτον, ὅπερ καὶ ὀκτασύλ-- 
 λαβόν ἐστιν, ἐπιδεχόμενον, κατὰ μὲν τὴν πρώτην 
d x«l τρίτην χώραν, ἴαμβον καὶ Gzovósiov, ὡς £906: 
 χατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἴαμβον μόνον. “κατὰ δὲ τὴν 
I8 τετάρτην ἴαμβον ἢ πυρρέχιον, διὰ τὸ ἀδιάφορον. 
— τῆς τελευταίας συλλαβῆς. Οἱ δὲ νεώτεροι διαιροῦ- 
σιν αὐτὸ εἴς τε κῶλα && καὶ εἰς δύο: καὶ τὰ μὲν 
δὲ χῶλά φασιν οἴκους, τὰ δὲ δύο κουκούλιον. xci 

 ἐπιδέχονται οἱ μὲν οἶκοι ἀνάπαιστον καὶ δύο icu- 
Ὁ βους καὶ περιττὴν συλλαβήν, οἷον 

ἀπὸ τοῦ λίϑου τὸ ei gov. 

ἀπὸ τῆς φίλης ἐρήμου. 

Τὸ δὲ τούτων κουκούλιον σύγκειται ἔκ τε τοῦ ἐλάσ-- 
8 σονος τῶν δισυλλάβων ποδῶν. τουτέστι τοῦ πυρρι- 
| qíov, καὶ ἐκ τοῦ μείζονος, ἤτοι τοῦ σπονδείου" καὶ 
ἔχει ἐν μὲν ταῖς περιτταῖς χώραις τὸν ἐλάσσονα, à 
δὲ ταῖς ἀρτίοις τὸν μείζονα, οἷον 

ἀρετῆς εὐστεφάνου ἄνϑεα δρέψας 
Ὁ ἁγίων περσιδάμου κόσμου. ἀΐων. 

» 

| 
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καὶ 
, j , , "T 

Ζαχαρίου μεγάλου moyxàivre κοῦρε. 

Τινὲς δὲ συντάττουσιν αὐτοῖς καὶ ἕτερον ἐξ évóg | 
τῶν τετρασυλλάβων ποδῶν τὴν συστροφὴν ἔχοντα, 

5 ἤγουν ἐξ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος τρίμετρον ἀκατά-- 
ληχτον, ὃν καὶ ἀνακλώμενόν φασι, ἐπιδεχόμενον 
δὲ τομὴν ἑφϑημιμερῆ, τουτέστι μετὰ τὰς τρεῖς τοῦ 
δευτέρου ποδὸς περαινομένην τὴν τομὴν εἰς μέρος 
λόγου. οἷον 

10 ἀρετῆς ἔργα φέρειν ἔμπονος ἥβη. 
» PY e M 3 ^ , M c b 

Ἔστι δὲ Ore καὶ &z0 χοριάμβου ἄρχεται ὁ τοιοῦτος 
, kj 2! ^ , ^ 3: * ὧν , M στίχος. εἶτα ἔχει τὸν ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος. διὰ 

τὸ ἀδιάφορον τῆς τελευταίας. καϑὰ τῷ ἁγίῳ Σω-- 
φρονέίῳ καὶ ἄλλοις ἀρχαιοτέροις δοκεῖ, οἷον 

15 Χριστιανῶν μακάρων ἔλϑετε παῖδες. 

Καὶ οὕτω μὲν ἐκ τριῶν τετρασυλλάβων᾽ εἰ δὲ βού-- 
λει ἐκ δισυλλάβων ἕξ, £v μὲν τῇ πρώτῃ χώρᾳ, τρο-- 
χαίου, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ, ἰάμβου, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ. 
πυρριχίου, &v δὲ τῇ τετάρτῃ, σπονδείου, ἐν δὲ τῇ 

20 πέμπτῃ, πάλιν πυρριχίου. ἐν δὲ τῇ ἕκτῃ. τροχαίου 
ἢ σπονδείου διὰ τὴν ἀδιάφορον. 

Εἰς κεφ. s. Περὶ τροχαΐϊκοῦ 

ZXO A. A. 

1. '"4xo4ov8cg ὃ λόγος μετὰ τὸ ἐἰαμβικὸν ἥκει 
25 ἐπὶ τὸ τροχαϊκόν" (γένεσις γὰρ τροχαϊχῶν ἴαμβος" 

24 ᾿ἀκόλουϑος ἦν 0 λόγος — ἥκειν S 

ü 



10 

Ὡ σι 

τ 

i ne NODI Papae 

Cap. 6. IIEPI TPOXAIKOT. 155 

ἐπεὶ καὶ ἕν ἀμφοῖν γένος: ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτῆς 0g- 
μᾶται ἐπιπλοκῆς τά τε ἰαμβικὰ καὶ τὰ τροχαϊχὰ τῆς 

, , ^i [s , - “, 4 

καλουμένης τρισήμου ἡ ἑξασήμου δυαδικῆς. ὥστε 
» , , - - Y , X M A 3 

τῷ ele, μόνῳ τοῦ («ufuxoD διαφέρει" καὶ τὸ εἶδος 
δὲ αὐτοῦ γέγονεν ἐκ τῆς συνθέσεως τοῦ σχήματος" 
ἐπὶ μὲν γὰρ ἰάμβου πρώτη ἡ βραχεῖα. ἐπὶ δὲ τρο- 
χαίου δευτέρα" διαλαβόντας οὖν περὶ τοῦ ἐάμβου 
ἀναγκαῖον ἥκειν καὶ ἐπὶ τὸν vgoyaiov: ἀναγκαίως 

3 D i] 1 A ας E 

οὖν μετὰ TO ἐαμβικὸν εἰς τὸ τροχαϊκὸν ἔρχεται. MS.) 
ἄμφω γὰρ μιᾶς ἐπιπλοκῆς εἰσί, τῆς καλουμένης τρι- 

, ^ e , D “- M ^ ? 

σήμου ἢ ἑξασήμου δυαδικῆς" ἄλλως τε καὶ ἀντιπα- 
ϑής ἐστιν αὐτῶν. καὶ εὐπρεπὴς ἕκατέρα vow: γέ- 

, Pe 2 ιν , ς 3 L5 M] - 5 - 

νεσίς τέ ἐστιν ἑκατέρῳ ἡ αὐτή" καὶ yao τῷ ἰαμβικῷ 
εἰ προσϑείης κατ᾽ ἀρχὴν μακρὰν συλλαβήν. τροχαῖ-- 

κὸν ποιήσεις" εἰ δὲ τῷ τροχαϊκῷ βραχεῖαν, ἐαμβι- 
xóv: ἔπειϑ᾽ 0 ἴαμβος κατὰ τὰς περιττὰς τοὺς πέντε 

δέχεται, κατὰ δὲ τὰς ἀρτίους τοὺς τρεῖς τὸ δὲ τρο- 

χαϊχκὸν τοὐναντίον. (Κοινὸς δὲ ἀμφοῖν ποὺς ὃ σπον- 
δεῖος" ἐπεὶ (ἐν) τῷ μὲν ἰαμβικῷ συνήρξατο, τῷ δὲ 
τροχαϊκῷ συνανεπαύσατο. Zh ἐν μὲν ἰαμβικῷ ἐν. 
ταῖς πρώταις ἐτίϑετο, ἐν δὲ τροχαϊκῷ ἐν ταῖς δευ-- 
τέραις. Κοινὸς δὲ ἀμφοῖν καὶ ὁ δάκτυλος. τῷ τοῦ. 

A 7 , , “« M , » ^ e ᾽ 

μὲν εἶναι ἀρχήν. τοῦ δὲ τέλος. Καλεῖται δὲ ἡ ἐπι- 
A 3 » , Ἢ [u , D * 

πλοκὴ αὐτῶν τρίσημος y ἑξάσημος. Ὅτι εἰ uiv 
κατὰ μονοποδίαν βαίνεται ταῦτα τὰ μέτρα. τρεῖς 
χρόνους ἔχει, εἰ δὲ κατὰ διποδίαν, ξξ- σημασίαι δὲ 
of χρόνοι παρὰ τοῖς μετρικοῖς καλοῦνται. Καὶ ἀν- 

- Ἁ , — iJ , 3 , ^ Ἁ τιπαϑὴ δὲ λέγεται ταῦτα τὰ μέτρὰ ἀλλήλοις" τὸ μὲν 
γὰρ ἀπὸ βραχείας ἄρχεται, καὶ εἰς μακρὰν λήγει" 

8 τρισήμου ἢ} τριμέτρου libb.Gaisf. 14 προσϑῆς Μ 
19 (ἐν) τῷ μὲν ἰαμβικῷ — τροχαϊκχῷ] τῷ μ. ἰάμβῳ — τροχαΐίῳ 
libb.Gaisf, 20 Διὸ ἐν μὲν ἰαμβικῷ] ... ἰάμιβω libb.Gaisf. 
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τὸ δὲ τροχαϊκὸν ἀπὸ μακρᾶς ἀρχόμενον εἰς βρα- 
χεῖαν λήγει. Ἰστέον ὅτι τὸ τροχαϊκὸν κατὰ συξυ- 

, ^ ^ 2! e , 7 , 

yí«v μετρεῖται" καὶ ἔστιν ἡ συξυγία ἤτοι διτρόχαιος 

ἑξάχρονος. ἢ ἐπίτριτος δεύτερος ἑπτάχρονος" ἢ πεν- 
τασύλλαβος ἐκ χορείου καὶ τροχαίου ἑξάχρονος. ἢ 
χορείου καὶ σπονδείου ἑπτάχρονος ἢ δακτύλου καὶ 
τροχαίου ἑἕπτάχρονος. ἢ ἕξασύλλαβος ἐκ δακτύλου 
καὶ χορείου ἑπτάχρονος, ἢ ἐκ δύο χορειῶν ἑξάχρο-- 
νος. Τὸν δὲ λήγοντα πόδα λαμβάνει τροχαῖον ἢ 
σπονδεῖον, τὸ δὲ χωλὸν σπονδεῖον τὸν παραλήγοντα. 
“αμβάνει δὲ εἰς συζυγίαν καὶ δακτύλου καὶ σπον-- 
δείου καὶ δακτύλου καὶ ἀναπαίστου ὀχτάχρονον. ἢ 
χοφείου καὶ ἀναπαίστου ἢ itii καὶ δακτύλου 
ἑπτάχρονον. MS.) 

2. -τετράσημον] Σημασίαι ot χρόνοι παρὰ τοῖς 

μἱετρικοῖς καλοῦνται. 

9. νῦν δέ uoi Τοῦτο τὸ τροχαϊχκὸν δίμετρον 
καταληκτικόν ἐστι τὸ καλούμενον Εὐριπίδειον ἢ 
“ηκύϑιον, ἁπλῶν ποδῶν τριῶν καὶ μιᾶς συλλα- 

᾿ pris. “ηκύϑιον δὲ φασιν αὐτὸ ἢ δι᾽ ᾿ΦΖριστοφάνην 
σκώπτοντα τὸ μέτρον τὸ ἑφϑημιμερὲς D: τῷ 

Θοαῖσιν ἵπποις. A. ληκύϑιον ἀπώλεσεν, 

ἢ διὰ τὸν βόμβον τὸν τραγικόν: βόμβος γὰρ γίνε-- 

ται περὶ τὸ ληκύϑιον ἐκ τοῦ ἐμπεριεχομένου αὐτῷ 
ἀέρος κινουμένου, ἢ ὑπὸ πνεύματος ἀνδρὸς ἢ ὑπ᾽ 
ἄλλου: διὸ καὶ Καλλίμαχος μοῦσαν ληκυϑίαν τὴν 
τραγῳδίαν λέγει. (Ἰστέον δὲ ὅτι τοὺς τραγικοὺς 

ληκύϑους ἐκάλουν" ὅϑεν xol Καλλίμαχός φησιν 

6 σπονδείου ἕ ἑπτάχρονος S, σπ. ξξάχρονος M 9 τροχαΐον 
ἢ σπονδεῖον) vo. ἢ χορεῖον libb.Gaisf. 17 “Τοῦτο τὸ τροχαΐ- 
κὸν M, τοῦτο τὸ om. TuGaisf. 21 τῷ] τὸ libb. 24 περὶ 
τὸ ληκύϑιον MTu, παρὰ τὸ λ. S 
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ἥτις τραγῳδὸς μοῦσα ληκυϑίζουσα" 

ἄλλοι δὲ κομποληκύϑους. S.) 

4. Ζεῦ πάτερ] Τροχαϊκὸν τρίμετρον καταληκτι- 

xóv, ἢ ἀκέφαλον ἰαμβικόν, πέντε πόδας ἔχον xal 
5 συλλαβήν: (καί ἐστι τροχαϊχὸν καταληκχτικὸν εἰς 
συλλαβήν M) ἀκέφαλον δέ φασιν αὐτὸ εἶναι ὡς 
πρὸς ἴαμβον: ἐὰν γὰρ δέξηται ἔξωϑεν βραχεῖαν 
συλλαβήν, ἴαμβος γίνεται. Ἐπειδὴ δὲ ἀδύνατόν 

ἐστιν ὑπερβῆναι στίχον οἱονδήποτε τοὺς λβ΄ χφό- 
νους. διὸ βραχεῖαν ἔφαμεν δέχεσϑαι, (μακρὰν δὲ οὔ. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὑτωσὶ διατηρείσϑω" ἐν δὲ της . M). 
b. (Τοῦτο δὲ τὸ τετράμετρον γένεται καὶ ἜΤΗ 

Τοῦτο ἰστέον ὅτι M) εἰ παραλήγει ὃ σπονδεῖος τοῖς 
καταληκχτικοῖς. χωλὸν ἀποτελεῖ τὸ μέτρον" ἡ γὰρ 

a πρὸ τῆς καταληγούσης συλλαβῆς χώρα περιττή 
ἐστιν: ἑβδόμη γάρ. (Οὐκ ἐμπίπτει δὲ ἐν τῷ τρο- 
χαϊκῷ κατὰ τὰς ἀνίσους ὃ σπονδεῖος᾽" εἰ γὰρ ἐμπε- 
σεῖ. χωλὸν γίνεται τὸ μέτρον. M.) 

E e$. ^ , 

6. ἔρχεται] Τροχαΐκον πεντάμετρον καταληκτι-- 
0 xóv, τὸ καλούμενον Καλλιμάχειον, ἐστὶ ποδῶν ἁπλῶν 

— 9, καὶ μιᾶς συλλαβῆς. Καλῶς δὲ εἶπε καίπερ ὄντι 
 ὑπερμέτρῳ᾽ ἐν γὰρ τῷ πενταμέτρῳ ἔχοντι δέκα πό-- 

δας εὑρίσκονται καὶ τετράχρονοι καὶ ὑπερβαίνουσι 
τοὺς Af! χρόνους. 

1. κάρφεται)] Τροχαϊχὸν δίμετρον βραχυκατά- 

ληκτον. ὃ καλεῖται ἰϑυφαλλικόν, τρεῖς ἔχον τροχαί- 

4 ἔχον] ἔχει Μ 8 δὲ ἀδύνατον] δὲ om. M 12 (Τοῦτο 
᾿ δὲ — 13 ἐστέον ὅτι) nec in libro nec a Gaisfordio ab iis quae 
* praecedunt separatum. 19 πεντάμετρον]Ἵ τετράμετρον Μ 
80 ἐστὶ ποδῶν M, ποδῶν STuGaisf. 22 ἐν γὰρ τῷ πεντα- 

E μέτρῳ S, om. MTuGaisf. πόδες. Εὑρίσκονται MTuGaisf. 
E 23 καὶ τετράχφονοι] καὶ om.S 296 τρεῖς ἔχον] τοῦτο δὲ τρεῖς 
“ἔχει MS. 
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ove, διὸ καὶ βραχυκατάληκτον αὐτὸ λέγει" λέγεται — 
δὲ ἐϑυφαλλικόν, ἐπειδὴ τῷ ῥυϑμῷ τούτῳ ἐκέχρηντο 
ἐν τῇ τοῦ ἰϑυφάλλου πομπῇ. (Εἰσὶ γὰρ δ΄ δάκτυλοι 
καὶ τρεῖς τροχαῖοι. S.) | 

8. ieufux | zhAov ὅτι τριμέτρῳ. (αὐτὸ) τὸ - 
ἰϑυφαλλικόν: μετὰ (γὰρ) τὸν ἴαμβον τέϑεικε πάλιν 
τρεῖς τροχαίους. ὅ ἐστι τὸ ἰϑυφαλλικόν. S.) 

9. οὗ δὲ κωμικοὶ) “Ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἰαμβικοῦ κατὰ — 
τὰς ἀρτέους τὸν ἀνάπαιστον ἐλάμβανον of κωμικοί, 
οἱ δὲ τραγικοὶ καὶ ἰαμβοποιοὶ σπανίως: οὕτω καὶ 
ἐνταῦϑα δακτύλῳ κατὰ τὰς περιττάς φησι χρῆσϑαι 
τοὺς κωμιχοὺς διὰ τὸ ὁμιλητικὸν καὶ τὸ βούλεσϑαι 
δοκεῖν τὸ μέτρον εἶναι διαλελυμένον. Τῆς γὰρ πρώ- 
της TOU σπονδείου μακρᾶς εἰς δύο βραχείας δια- 
λυομένης ἀνάπαιστος γίνεται" ὁμοίως δὲ καὶ τῆς 
δευτέρας διαλυομένης ὁ δάκτυλος. 

ZXO SA. B. 

[Ksg. η΄. Περὶ τροχαϊχοῦ.] Ἔστι δὲ τὸ τροχαΐ- 
κὸν ὡσαύτως κατά τε τὰς τῶν ποδῶν παραυξήσεις 
καὶ τὰς τομὰς καὶ ἔτι τὰς ἀποϑέσεις (καὶ μὴν καὶ κατὰ 
τὸ σεσινῶσϑαι τὰς βάσεις οὐ φαύλῳ τινὶ τοῦ ἰαμ-- 
βικοῦ διαφέρον S). Βαένεται δὲ παραπλησίως ἐκείνῳ 
κατὰ διποδίαν (δέχεται δὲ τὸ τρίμετρον αὐτοῦ πό- 
δας ἐν μὲν ταῖς περιτταῖς τροχαῖον ἴαμβον τρίβοα- 
χυν ἤτοι χορεῖον δάκτυλον, ἐν δὲ ταῖς ἀρτίαις τρο-- 
χαῖον τρίβραχυν ἦτο, χορεῖον σπονδεῖον δάχτυλον 

2 τῷ δυϑμῷ om. Tu 8 δ΄ δάκτυλοι] καὶ δάκτυλοι lib. 
Gaisf. ὅ ἐαμβικῶ δῆλον ὃ ὅτι τριμέτρῳ τὸ ἰϑυφαλλικόν. “μετὰ 
τὸν ἴαμβον lib.Gaisf. 9 οἵ κωμικοὶ --- 10 ἐἰαμβοποιοί | of ἐαμ- 
βοποιοὶ καὶ of κωμικοί, οἵ δὲ τραγικοὺ 5 11 δακτύλῳ - πε- 
ριττάς] τῷ κατὰ τὰς π. δαχτύλῳ MS 15 ὁμοίως δὲ καὶ] δὲ 
om. MS 22 παραπλησίως ἐκείνῳ S, π. ἐκείνοις rell. 
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ἀνάπαιστον S). Ἐπισημότατα δ᾽ αὐτοῦ (καὶ παρὰ 
πολλοῖς φερόμενα S) τό τε δίμετρον καταληχτιχκὸν 
καὶ ἔτι τὸ τρίμετρον καταληχτικὸν ὅ τινες καὶ ἀκέ- 

- g«Àov ἴαμβον καλοῦσι (ὅτι μιᾷ συλλαβῇ λείπει κατ᾽ 
ὃ ἄρχαν ἰαμβικὸν τρέμετρον εἶναι om. S) καὶ ἔτι τὸ 

τετράμετρον (περὶ ὧν ἤδη εἰρήσεται. ᾿4λλ᾽ ἀναλά-- 
— Bousv ἄνωϑεν τὸν λόγον S). 

“Μονόμετρον μὲν οὖν τροχαϊκὸν βραχυκατάληκτον 
ὡς τοῦτο 
10 . Ζεύς με. - 

ἀκατάληκτον (δὲ ὡς τόδε S) 

κάρφεται γάρ. 

καταληκτικὸν 

Ζεῦ πάτερ. 

ὑπερκατάληκτον 

ἔρχεται πολύς. i 

Zíusvgov δὲ βραχυκατάληκτον pe 

κάρφεται γὰρ ἤδη. 

ὃ καὶ ἐϑυφαλλικόν. ἀκατάληκτον δὲ 

οὐδ᾽  Autuplev ὁρᾶτε. 

καταληκτικὸν δὲ 

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων. 

(0 καὶ Εὐριπίδειον om. S). ὑπερκατάληκτον δὲ 

οὐδ᾽ ᾿Δμειψίαν δρᾶτε νῦν. | 

Τρίμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν ὡς τοῦτο 

| οὐδ᾽ ᾿Δμειψίαν δρᾶτε πτωχόν. a 

ἀχατάληκτον δὲ 

4 λείπει κατ᾽ ἄρχαν] λ. κ΄ ἀρχὰς libb.Gaisf. 19 ὃ καὶ 
 ἐϑυφαλλικὸν] τοῦτο δὲ καὶ ἐϑ'. καλεῖται S 
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νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων ϑούριος. άρης (1). Ι 

καταληκτικὸν δὲ ὃ καὶ ἴαμβον ΕΣ ἔφαμεν / 
καλεῖσϑαι E 

Ζεῦ πάτερ γάμον μὲν ovx ἐδαισάμην. 

ὑπερκατάληκτον δὲ 

ἔρχεται πολὺς μὲν Αἰγαῖον διατμήξας. 

Τετράμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν 

οὐδ᾽ ᾿ἀμειψίαν δρᾶτε πτωχὸν ὄνϑ᾽ ἕν᾽ ἡμῶν. 

ἀκατάληκτον δὲ 

κλῦϑί uev γέροντος εὐέϑειρα χρυσόπεπλε κούρα. 

καταληκτικὸν δὲ . 

ἐρξίη πῆ δηῦτ᾽ ἀνόλβος ἀϑροΐξεται στρατύξ. 

ὑπερκατάληκτον δὲ 

κλῦϑί uev γέροντος εὐέϑειρα χρυσόπεπλε νῦν κούρα. 

Πεντάμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μὲν͵ τόδε 

ἔρχεται πολὺς μὲν Αἰγαῖον διατμήξας ἀπ᾽ οἰνηρᾶς δέ. 

(ἀκατάληκτον δὲ τὸ αὐτὸ προσκειμένου τῷ τέλει 
τοῦ Χίου. καταληκτικὸν δὲ τὸ αὐτὸ πάλιν λείπον- . 
τος τοῦδε τοῦ συνδέσμου 

ἔρχεται πολὺς μὲν Αἰγαῖον διατμήξας ἀπ᾽ οἰνηρᾶς Χίου. 

ὑπερκατάληκτον δὲ οὐκ ἔστιν ὥσπερ οὐδὲ ἐν τῷ 
ἰαμβικῷ om. S.) í 

Ἔστι δὲ καὶ χωλὸν τροχαϊκὸν τετράμετρον xa- 
ταληκχτικὸν (ὃ τὸν παραλήγοντα πόδα σπονδεῖον ἔχει 
om. S) og τόδε : » 

μητροτίμῳ δῆτ᾽ ἐμὲ χρὴ τῷ σκότῳ δικάξεσϑαι. 

4 ἐδαισάμην] ἐδησάμην 5 6 διατμήξας] διανήξας ΕἸ 
B8, διανύσας Tu 12 δῆτ᾽ ἄνολβοςο3ϑ 26 μητροτέμῳ B1.2, 
μηπροτίμω Fl, μὴ προτίμα Tu 
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χωλὸν δὲ λέγεται ὅτι τὸν παραλήγοντα πόδα σπον- 
- Ósiov ἔχει ὃν ἀποστρέφεται τὰ καταληκτικὰ τρο- 
χαϊχά" ταῦτα γὰρ φιλεῖ τὴν κατακλεῖδα ἢ χορεῖον 
ἢ τροχαῖον φέρειν" τροχαῖον 

: Ἐρξίη πῆ δηῦτ᾽ ἄνολβος ἀϑροΐξεται στρατός" 

᾿ χορεῖον 
| 

τῶν πολιτῶν ἄνδρας ὑμῶν δημιουργὸν ἀποφανῶ. 

(Τοσαῦτα καὶ» περὶ τροχαϊκοῦ. Ἑξῆς δὲ περὶ 
δαχτυλικοῦ λεκτέον. M.) 

- 
" 

γεν COPS H GP 

— Eig κεφ. €. Περὶ δαζτυλικοῦ 

ZXOA. A. 

1. Τοῦ ἡρωϊκοῦ μέτρου εἰσὶν ὀνομασίαι πέντε" 
“Ζακτυλικόν, ἀπὸ τοῦ ποδὸς τοῦ ἁρμόξοντος 
αὐτῷ; (δάκτυλος δὲ ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου μέρους εἴς 

B ρηται. ὥσπερ καὶ ποὺς καὶ βάσις MS). 'Hooov, 
ἀπὸ τοῦ τὰς πράξεις τῶν ἡρώων τούτῳ γεγράφϑαι 
τῷ μέτρῳ ἢ ὅτι εὔρωστον τοῦτο τὸ μέτρον ὡς καὶ 
oí ἥρωες. Πυϑικόν, ἀπὸ τοῦ τὸν Πύϑιον τούτῳ 

 χεχρῆσϑαι τῷ μέτρῳ Ἔπος xov ἐξοχήν, ἀπὸ τοῦ 
) ἔἕπεσϑαι τὰς βάσεις ἀλλήλαις, (ἐντεῦϑεν γὰρ καὶ 
τὴν τοῦ ἔπους ἀρετήν ἐστιν ἰδεῖν - τὰ γὰρ εὔρυϑμα 
τῶν ἐπῶν οὐ συναπαρτιξομένας ἔχει τὰς βάσεις τοῖς 
μέρεσι τοῦ ὅλου, ὡς τὸ Ὕβριος εἵνεκα τῆσδε: ἄρ- 

1 “χωλὸν δὲ λέγεται 8, «λέγει rell. 13 zo? ἁρμοτίξον- 
τὸς αὐτὸ S 16 γράφεσθαι. τῷ ἕτρῳ S 1734 j| ὅτι, σύντομον 
τοῦτο ἢ π ρμκοῤόν S ὥσπερ καὶ οἵ 79088 8 19 Ἔπος κατ᾽ 
ἐξοχήν Tu, κατ᾽ ἐξ. om. MS - 20 ἀλλήλαις, καὶ τῶν ἄλλων 

] ἀρχαιότερον εἶναι. Ἑξάριϑμον ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν βάσεων 
| T 521 ἰδεῖν] ἑλεῖν 5 28 τοῦ ὅλου om. S ἄρρυϑμον] 

ἄρυϑιμον libb.Gaisf. 
METRICI GRAECI. 11 
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ἑξάμετρον. ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν βάσεων. 
Οἱ μὲν ovv ἄλλοι σχεδὸν πάντες μετρικοί, ὅπερ 

ἔφημεν, ἀπὸ τοῦ δαχτυλικοῦ φασὶν ἄρχεσϑαι. καὶ — gnuev, 9 0x ἢ 
τιμὴν ταύτην ἀπονέμειν τῷ μέτρῳ καὶ τῷ τὸ μέτρον 
εὑρόντι" ὃ δὲ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ἀρξάμενος Ἡφαιστίων 
ἀπὸ τρισήμου τὸν λόγον ποιεῖται δυαδικῆς᾽ ἐπελ-- 
ϑῶὼν δὲ ἐπὶ τὴν τετράσημον, τοῦ, τετρασήμου πρῶς-- 
τον τέϑεικε δακτυλικόν. Ζακτυλικοῦ δὲ εἴδη μὲν 
πλείονα καὶ τῶν πλειόνων μεγεϑῶν ἐπώνυμα" τὸ 
δὲ ἐνδοξότατον ἐν αὐτοῖς ὑπάρχει τὸ ἑξάμετρον κα- 

, Ἅ, d *5 A c M , 

ταληκτικόν, καὶ διὰ τοῦτο οἶμαι καὶ ἡρῷον προσα- 
" ' * 3 ἢ , 2 , 

γορεύεται. Ζ]ακχτυλικὸν μὲν οὖν τὸ γένος ὠνόμα-- 

βὰς. 

σται καὶ τὸ ἀναπαιστικόν: πάντα γὰρ τὸν ἐν ἴσῳ 
λόγον δακτυλ(ικ)ὸν καλοῦσιν ot δυϑμικοί: ὥσ- 
πὲρ γὰρ τὰ μέτρα ὠνόμασται τοῦ σώματος, οὕτω 
καὶ τὰ μέτρα αὐτοῖς ἐδόκει ἐπώνυμα εἶναι κρουμά- 
τῶν. Ἐπεὶ ovv καὶ πούς τις καλεῖται καὶ βάσις 

' , 3x» , M - E - Ϊ καὶ δάκτυλος ὠνόμασται: ἰδίως δὲ τοῦτο ἡρῷον 
προσαγορεύεται, ὡς τῶν ἄλλων πρότερον ἢ ἀρχαιό- 
τερον, καϑὸ καὶ ἥρωας καλοῦμεν τοὺς τῆς γενέσεως 
προλαβόντας τὴν τύχην: ἔνιοι δέ φασιν ἐπεὶ τὰ 
ἡρωϊχὰ διηγήματα τούτῳ τῷ μέτρῳ καταμετρεῖται. 
ΖΔεῖγμα δὲ ἡ τοῦ Ὁμήρου ποίησις καὶ Ἡσιόδου καὶ 
ὁ Κύκλος πᾶς. Τὸ δὲ μέγεϑος τὸ καταληκτικὸν καὶ 
ἰδίως αὐτὸ τοῦτο καλεῖται ἔπος: τὸ γὰρ αὐτὸ τῶν 

ἄλλων ἀρχαιότερον Ov, καὶ τὸ κοινὸν πάντων ὄνομα 

2 ἑξάμετρον] ἑξάριϑμον M ὄ τῷ τὸ μέτρον εὑρόντι] τὸ 
μέτρον om. M 7 δυαδικῆς] δακτυλιχῆς Μ 18 γένος] ys 
κῶλον S 14 καὶ τὸ ἀναπαιστικὸν om. S eum lacuna. δακτυ- 
Aov libb. Gaisf. 17 αὐτοῖς ἐδόκει) αὐτοὶ ποιοῦσιν 8 19 
τοῦτο ἡρῷον] ἐν αὐτῷ ἡρῶον S 28 διηγήματα S, τῶν διη- 
γηματικῶὼν MGaisf. 
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προήρπασεν. Ἔπη oov καὶ τὰ ἄλλα καλοῦμεν ué- 
τρα᾿ ἰδίως δὲ τοῦτο, καὶ κατ᾽ ἐξοχήν. MS) 

2. τέω σ᾽ ΟἽ Αἰολικὸν πεντάμετρον τοῦ ἕξαμέ- 
τρου δακτύλῳ μεμειωμένον. Τὸ δὲ βραδινῷ ἀντὶ 
τοῦ ῥαδινῷ ἐστί, πλεονασμῷ τοῦ β αἰολικῶς. 

9. ϑυρωρῷ) Αἰολικὸν τετράμετρον, τοῦ ἑξαμέ- 
τρου δυσὶ δακτύλοις μεμειωμένον: τὸ δὲ ἑπταϑόρ- 
γυιοι ἀντὶ τοῦ ἑπταρόγυιοι. 

4. ἡἠράμαν] Ὁ πρῶτος δισύλλαβος, oC δὲ ἑξῆς 
τέσσαρες τρισύλλαβοι πόδες συλλαβῶν ιβ΄. Καὶ οὕτω 
γίνεται τὸ ὅλον ιδ΄ συλλαβῶν. Πανταχοῦ γὰρ ἐν 
τῷ “Αἰολικῷ ὃ πρῶτος δισύλλαβος ἀδιάφορος. 

» 1 » x e e * , 
ὃ. “ογαοιδικὰ ταῦτα καλεῖται, ὅτι ὁ μὲν δάκτυ- 

λος ἀοιδοῖς μᾶλλον ἐπιτήδειος, ὃ δὲ τροχαῖος λογο-- 

γράφοις. ΜΔογαοιδικὸν οὖν καλεῖται τὸ μέτρον ὡς 
ἐκ δακτύλου καὶ τροχαίου συγκείμενον, ἀοιδικὸν 

^ ᾿ M , ; D p H 

μὲν διὰ τὸν δάκτυλον, ἐπειδὴ sUQgvOüuoc, λογικὸν 
δὲ διὰ τὸν τροχαῖον. Ζιὸ xol οἱ παλαιοὶ κέχρηνται 

3 “ e , , , , * c “ 

αὐτῷ, ὅτε ϑέλουσι τρέχειν λόγον" τοιαύτη δὲ ἡ ῥη-- 
τορικὴ καταλογάδην ovGa. 

- 

ZXO A. B. 

[Ksg. 9'.] ΠΕΡῚ ZA4KTTAIKOT. Τὸ τοένυν 
δακτυλικὸν βαίνεται μὲν κατὰ μονοποδίαν, αὔξεται 
δὲ μέχρι ποδῶν ξξ. Ἔχει δὲ διαφορὰς τρεῖς" τὸ μὲν 
γὰρ αὐτοῦ ἐστὶ κοινόν, τὸ δὲ Αἰολικόν, τὸ δὲ λο-- 

1 καλοῦμεν S, καλούμενα M 8 Τοῦτο Αἰολικόν ἐστι Μ 
1 δυσὶ Ó.u. ] Pexvrle μ. δύο S 10 τρισύλλαβοι πόδες συλ- 
λαβῶν Tu, τετρασύλλαβοι ποδῶν Μ, συλλαβῶν ὅλων S 19 
ὅτι ϑέλουσι τρέχειν MTu 29 TO Ἐοέψον δακτυλικὸν S, τοί- 
vvv om. rell.Gaisf, 

Pf? 
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γαοιδικόν. Τὸ μὲν οὖν κοινὸν κατὰ πᾶσαν χώραν 
δέχεται ἀδιαφόρως δάκτυλον καὶ σπονδεῖον᾽ ὑφί- 

στησι δὲ κατὰ ἀφαίρεσιν δίμετρά τε καὶ τρίμετρα" 
μονόμετρα γὰρ οὐκ ἔχει, τῷ μὴ βαίνεσϑαι κατὰ δι-- 
ποδίαν: συνέμπτωσιν γὰρ ἂν ἐποίει τῶν τοιούτων 
μέτρων πρός ve τὰ τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικά. Ἔχει δὲ 
ἀποϑέσεις τρεῖς, καταληκτικὸν εἴς τε συλλαβὴν καὶ 
εἰς δισύλλαβον καὶ ἀκατάληκτον. Καὶ δίμετρον X 
ἀκατάληκτον, τὸ 

ὑμῖν μὲν ϑεοί. 

Τρίμετρον δέ, καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβήν, ὃ 
καὶ πενϑημιμερὲς καλεῖται καὶ AoyiAÓyevov, τὸ 

ἐν δὲ Βατουσιάδης.- 

καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον. ὡς τὸ 
οὐλομένην ἢ μυρί᾽ (4 2). ᾿ 

ἀκατάληκτον δὲ τὸ 
᾿Δτρεῖδαί τε καὶ ἄλλοι. 

Τετράμετρον δὲ καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν τὸ 
καὶ ἑφϑημιμερές, ᾧ ̓ Δλκμὰν κέχρηται 

ταῦτα μὲν ὡς ἂν ὁ δῆμος ἅπας. | 

καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον, τὸ καὶ ApyiAÓyetov 
φαινόμενον κακὸν οἴκαδ ἄγεσϑαι. E 

ἀχκατάληκτον δὲ τὸ ᾿Δρχιλόχειον, ὃ καὶ δίέμοιρον 
ἔπος λέγεται, 

οὐκέϑ᾽ ὅμως ϑάλλεις ἁπαλὸν χρύα. 

S HE A LH d δέ, καταληκτικὸν uiv εἰς συλλαβὴν. 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν (Β 441). 

καταληχτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον, τὸ καλούμενον 
Σιμμίξιον 

1 κατὰ πάσας τὰς χώρας 5 4 μονόμετρα ydo, S, μ. δὲ 

rell.Gaisf. 6 ἰαμβικὰ καὶ τροχαϊκὰ S Ἔχει δὲ ἀποϑέσεις 
κτλ] ἀποϑέσεις δὲ τῶν δακτυλικῶν S ubi desunt reliqua, 
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χαῖρε ἄναξ ἕτάρε ξαϑέας μάκαρ ἤβας. 

- ἀκατάληχτον δὲ 

εὗδον παννύχιοι" Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος (B 3). 

 Ἑξάμετρον δέ. καταληκχτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν ἐκ 
5 τῶν Ὁμηρικῶν οὐκ ἔχομεν" εἴ που δέ τις ἐντύχοι, 
ἐστὶ τὸ μιᾷ συλλαβῇ περιττεῦον τοῦ πενταμέτρου 
ἀκαταλήκτου. Καταληχτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον, 

πάντα τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη. ᾿Δἀκατάληκτον δὲ σπάνιον 
ἐξ αὐτῶν, ὡς τὸ | c 

Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδούμεα κρέα (1947). 

Τὺ δὲ δακχτυλικὸν τὸ “ἰολικὸν κατὰ μὲν τὰς ἄλλας 
χώρας πάσας ἐπιδέχεται ὡσαύτως τῷ κοινῷ τούς τὸ 
 δαχτύλους xal Gzovós(ovg, ὁμοίως καὶ [κατὰ] τὰς 

ἀποϑέσεις. τὸν δὲ πρῶτον πόδα ἔχει ἕνα τῶν διε-- 
συλλάβων ἀδιάφορον. Ὅτε μὲν οὖν ἐστὶν ἀκατά- 
ληκτον, δάκτυλον ἢ ἀμφίμακρον ἔχει τὸν τελευ- 
ταῖον πόδα ἐὰν δὲ χκαταληχτικόν, εἰς δισύλλαβον 
μέν, σπονδεῖον 1] τροχαῖον ἔχει τὸν τελευταῖον εἰς 
συλλαβὴν δέ, ἀδιάφορον. Ὑφίέστανται δὲ καὶ ἐν 
τούτῳ κατὰ ἀφαιρέσεις δίμετρά ve καὶ τρίμετρα, 
καὶ ἔτι τετράμετρα καὶ πεντάμετρα᾽ μονόμετρα γὰρ 

οὐκ ἔχει" καὶ ταῦτα καναδηκτικά τε εἰς tubseeith 
καὶ εἰς δισύλλαβον καὶ ἀκατάληκτα. . 

ETI ΠΕΡῚ TOT ATTOT. Τὸ Ἡρωϊχὸν ἑβξέτρον 
| é&cuergóv ἐστιν" ἕξ γὰρ χώρας ἐπιδέχεται, καὶ κατὰ 
᾿ μονοποδίαν μετρεῖται. Κατὰ μὲν οὖν τὰς πέντε 
χώρας ἐπιδέχεται δάκτυλον καὶ σπονδεῖον ἀδιάφο- 

ρον, ἐνίοτε δὲ καὶ παλιμβάχχειον καὶ ἀμφίμακρον" 

18 τὰς ἀποϑέσεις] κατὰ τὰς ἀποϑέσεις lib.ms Gaisf., κ᾿ v. 
| 29069 fosig TuFl 29 ἀκαταληκχτα.. . Ea quae sequuntur in 
; libb., sunt ipsius Hephaestionis verba inutiliter repetita. 
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καϑαροὺς μέντοι καὶ ἐν τάξει δακτύλων κειμένους. 

Καϑαροὶ δέ εἰσιν, ὅταν ἀπαρτίζωσιν εἰς μέρος λό- 
yov, καὶ τὴν ἐπιφερομένην λέξιν ἔχωσιν ἀπὸ qo- 
νήεντος ἀρχομένην: χαὶ παλιμβάκχειον μέν, ὡς 
ἐν τῷ 3 

πλάγχϑη" ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεϑρον ἔπερσε (« 2). 
ἀπήρτισται γὰρ εἰς μέρος λόγου τὸ πλάγχϑη, καὶ ἡ 
ἑξῆς ἄρχεται ἀπὸ φωνήεντος του ξ. "A4ugíuaxoov 
δέ, ὡς ἐν τῷ 

οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί. ϑεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσι (Γ 164). 

καὶ εἰσὶν ἐν τούτῳ τρεῖς ἀμφίμακροι, ἔν τὲ ταῖς 
(οι συλλαβαῖς δύο, καὶ ἐν τῇ αἰτίη" ἀπηρτισμένοι 
γάρ εἰσιν εἰς μέρος λόγου, καὶ τὰς ἑξῆς ἔχουσιν 
ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένας. Ἢ δὲ ἕχτη χώρα σπον- 
δεῖον δέχεται καὶ vrooyoiov: ἐπὶ παντὸς γὰρ μέτρου 
ἀδιάφορός ἐστιν ἡ τελευταία συλλαβή. Ἡρωϊκὸν 
ὃὲ χαλεῖται τὸ μέτρον, ἐπείπερ Ὅμηρος ὃ ποιητὴς 
τὰς τῶν ἡρώων πράξεις διεξιὼν τούτῳ κέχρηται 
TO μέτρῳ Χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι ὃ παλιμβάχχειος 
εἰς τὴν δευτέραν συλλαβὴν ϑεραπεύεται, τοῦτ᾽ ἔστιν: 
ἵνα ἢ αὕτη ἡ δευτέρα συλλαβὴ τοῦ παλιμβακχείου 
εἰς μέρος λόγου. καὶ ἡ ἑξῆς ἄρχηται ἀπὸ neue 
τος. οἷον 

πλάγχϑη᾽ ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεϑρον ἔπερσε. 

ὁ δὲ ἀμφίμακρος κατὰ τὴν τρίτην, λήγουσαν καὶ 
ταύτην ὁμοίως εἰς μέρος λόγου, καὶ τὴν ἕξῆς ἔχου- . 
σαν ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην, οἷον : 

οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί. ϑεοί νυ μοι αἴτιοί εἰσιν. 
Ἔπη δὲ λέγονται κυρίως οὗ τοῦ ἡρωϊκοῦ τούτου 

80 μέτρου καὶ ἑξαμέτρου στίχοι. 

11 ἔν τε τῇ μοι συλλαβῇ δύο libb.Gaisf. 
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Περὶ διαφορῶν τῶν ἡρωϊχοῦ. zfucqogci δὲ τῶν 
ἡρωϊχῶν στίχων εἰσὶν ἑπτά κατενόπλιον, περιοδι-- 
χόν, βουκολικόν, σαπφρφὶιὶκόν, ὑπόρρυϑμον, τέλειον 
καὶ πολιτικόν. Κατενόπλιον μὲν οὖν ἐστὶ τὸ 
ἔχον δύο δακτύλους καὶ ἕνα σπονδεῖον, οἷον 

ὡς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ (A 351). 

Περιοδικὸν δὲ ἐστι τὸ ἔχον ἕνα δάκτυλον καὶ 
ἕνα σπονδεῖον, οἷον 

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ ᾿Δχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔϑηκε (A 2). 

|10 Βουκολικὸν δὲ τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον 
εἰς μέρος λόγου, οἷον 

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτοις ἱμᾶσι δέδεντο (K 470). 

Σαπφικὸν δέ ἐστι τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ σπονδείου 
καὶ λῆγον εἰς σπονδεῖον 

Ib. ἄλλοι μέν δὰ ϑεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταί (B 1). 

Ὑπόρρυϑμον δέ ἐστι τὸ καϑ᾽ ἕκαστον πόδα ἀπαρ- 
τίξον εἰς μέρος λόγου, οἷον 

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ᾽ ἴσχεο, πείϑεο δ᾽ ἡμῖν (4.214). 

Τέλειον δέ ἔστι τὸ ἔχον πάντα τὰ μέρη τοῦ λό- 
20 yov, oiov 

| πρὸς δ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ ἐλέαιρε (X 59). 

Πολιτικὸν δέ ἐστι τὸ ἄνευ πάϑους ἢ τρόπου πε- 
ποιημένον, οἷον , 

ἵππους τε ξανϑὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα (Δ 619). 

25 ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ λογοειδεῖ. 

ΓΚεφ. ια΄. Περὶ ἐπῶν χωλῶν (ἢ παϑῶν τοῦ 
ἡρωϊχοῦ.)͵ Γίνονται τὰ ἔπη χωλὰ ἢ κατὰ πλεο- | 

i 26 Prorsus hoe capite a reliquorum librorum lectione dis- 
crepat S, de qua re cf. annotatio nostra ad Drac. p. 137 H.- 

ES 

pa omn E 
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νασμὸν ἢ κατ᾽ ἔνδειαν. Ἑ κατέρου δὲ τούτων διαι-- 
govuévov κατά τὲ τὴν ἀρχήν, τὸ μέσον καὶ τὸ τέ- 
Aog, γίνονται τρόποι ξἕξ᾽ ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ δύο. ὃ 
προχέφαλος καὶ ἀκέφαλος" ἐν τῷ μέσῳ δὲ ὁ προ- 
κοίλιος καὶ ὁ A«yagóg: ἐν δὲ τῷ τέλει ὁ δολιχό- 
ovgog, ὃν χαὶ μακροσκελῆ φασί, καὶ ὁ μείουρος. 
οὗς καὶ πάϑη τῶν στίχων φασί. 

Πρ οκεφαδος οὖν ἐστίν, ὅταν ἐν ἀρχῇ πλεο-- 

νάσῃ GUAE, ὡς ἐν τῷ 
ἢ εἰπέμεναι δμωῆσιν Ὀϑυσβῆρς ϑείοιο (ὃ 682). 

καὶ ἐν τῷ 

ἢ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις. 

πλεονάξει γὰρ ἐν τούτοις ἀμφοτέροις τὸ q. 
᾿Ακέφαλος δέ, ὅταν ἐν τῇ ἀρχῇ ἐλλείπῃ χρόνῳ. 

ὡς ἐν τῷ 
ἐπειδὴ νῆας τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο. 

καὶ ἐν τῷ 
ὃς ἤδει τά τ᾽ ἐόντα (“4 10). ; 

λείπει γὰρ ἐν τούτοις τῷ πρώτῳ ποδὶ χρόνος sig 
πρὸς τὴν τοῦ μέτρου σύστασιν. 

Προκοίλιος δέ, ὅταν ἐν τῷ μέσῳ πλεονάσῃ ἢ 
συλλαβὴ ἢ χρόνῳ" συλλαβῇ μέν, ὡς ἐν τῷ 

ϑώρηκας ϑήξειν δηΐων ἀμφὶ στήϑεσσιν (B 544). 

πλεονάζει γὰρ ἐν δηΐων ἡ v. χρόνῳ δέ, ὡς ἐν τῷ 

᾿Δτρεῖδαί τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿4χαιοί (LA 17). 

πλεονάζει γὰρ ἐν τῷ καὶ χρόνος. 

“αγαρὸς δέ, ὅν τινες καὶ σφηκοειδὴ καλοῦσιν, 
ὁ χατὰ τὸ μέσον ἐλλιπὴς χρόνῳ ἢ συλλαβῇ, ὡς ἐν τῷ 

βὴ δ᾽ εἰς Αἰόλου κατὰ δώματα (x 60). 

ἐλλείπει γὰρ κατὰ τὸ Oo χρόνος ἢ συλλαβή. 
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4Δολιχόουρος δέ. ὁ κατὰ τὸ τέλος πλεονάξων 

— συλλαβῇ; οἷον | 

| λεπτὸν καὶ χάριεν, περὶ δὲ ξώνην βάλετ᾽ ἰξύϊ (e 231). 

πλεονάξει γὰρ τῇ v συλλαβῇ. 

Li Meíovgoog δέ, ὃ κατὰ τὸ τέλος ἐλλείπων χρόνῳ, 
— ὡς ἐν τῷ 

Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν, ἐπεὶ ἴδον αἰόλον ὄφιν (M 208). 

Τούτων μὲν οὖν τῶν ἕξξ τρόπων ὅσοι δύνανται ἢ 
διὰ χοινῆς συλλαβῆς 9 διὰ συνιξήσεως ϑεραπεύε- 

0 σϑαι. οὐ κυρίως ἂν κληϑεῖεν πάϑη. Ζητήσειε δ᾽ 
|^ ἄν τις περί τε τοῦ 

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηϑεν ἄητον (I 5). 

καὶ τοῦ 

πλέονές κε μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισι δόμοισι (σ 246). 

καὶ τῶν ὁμοίων, πότερον ἀκεφάλους χρὴ λέγεσθαι, 
4 μή προκέφαλοι μὲν γὰρ οὐκ εἰσίν. οὔτε γὰρ 

— χρόνῳ πλεονάζουσιν οἵ πρῶτοι πόδες, ἐπειδὴ τε-- 
τράχρονοί εἰσι, καὶ ἰσοδυναμοῦσι τοῖς δακτύλοις. 
Φαμὲν οὖν xarà λόγον αὐτοὺς ἀκεφάλους καλεῖν, 
εἰ χαὶ μὴ ἐλλείπουσι χρόνῳ ἢ συλλαβῇ" κεφαλὴν 
γὰρ ἔπους καϑόλου τὴν ἄρχουσαν μακρὰν χρὴ vo- 
μίξειν εἶναι. Ἐὰν οὖν αὕτη τῆς οἰκξδίας χώρας ἐκ-- 
πέσῃ καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς βραχεῖα τεϑῇ, ἀκέφαλον ἐξ 
ἀνάγκης τὸ ἔπος γίνεται. Καὶ τούτων τῶν προτε- 

95 ϑέντων στίχων ὁ μὲν 

πλέονές κε μνηστῆρες 

δύναται διὰ συνιξήσεως ϑεραπευϑῆναι τῆς πλὲε καὶ 
o συλλαβῆς εἰς μίαν μακράν: ὁ δὲ ἄλλος ἀϑερά-- 
πευτός ἐστιν. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ 

Ζεφυρείην πνείουσα (ἡ 119). 
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Φασὶ δέ τινες καὶ περὶ τούτων, ὅτι ὃ ποιητὴς sU— 

φωνίας μᾶλλον ἢ μέτρου φροντίζων ἔστιν ὕπου 
τῆς τοῦ μέτρου ἀκριβείας ὑπερορᾷ" καὶ τοῦτο δῆ-- 
λον ἐκ τοῦ 

Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν, ἐπεὶ ἴδον αἰόλον ὄφιν. 

ἠδύνατο γὰρ εἰπεῖν 

Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν, ὅπως ὄφιν αἰόλον εἶδον" 

ἢ ὅτι ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς ἤσϑετο τῆς τοῦ δασέος φ 
ἐχκφωνήσεως. πλέον τι ἐχούσης διὰ τὴν σφοδρότητα 
τοῦ πνεύματος, ὡς καὶ Ἡλιοδώρῳ δοκεῖ τῇ δασεία 
πλέον τι νέμειν. Τὸ αὐτό φασι καὶ περὶ τοῦ Ζε-- 
φυρείην. ᾿4λλὰ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον δόξειεν ἂν 
κἀν τούτῳ τὴν fs συλλαβὴν μακρὰν εἶναι διὰ τὴν 
του δασέος φ ἐπαγωγήν, ὡς καὶ ἐν τῷ ὄφιν. "AAA 
ἡ oe. συλλαβὴ διὰ διφϑόγγου γραφομένη οὐκ ἐᾷ 
τὸν λόγον τοῦτον ἄπταιστον προβῆναι" οὐ γὰρ δύ- 
ναται διὰ τῶν τριῶν τούτων συλλαβῶν δάκτυλος 
συνίστασθαι. εἰ μή που τὴν ρει συλλαβὴν διὰ τοῦ 
L φήσειε γράφεσϑαι. Ἤδη δέ τινὲς καὶ τοῦ Βορέης 
τὴν ρὲ καὶ ης συλλαβὴν ἐπεχείρησαν διὰ συνιζή-- 
σεῶς εἰς μίαν μακρὰν συνάπτειν. λέγοντες ὡς μετὰ 
τὴν Bo συλλαβὴν τοῦ o ἐπιφερομένου, ὅπερ ὡς φω-- 
νῆεν καταλογίζεται ---- διὰ τοῦτο γὰρ καὶ δασύνεται 
ἐν πάσῃ ἀρχῇ λέξεως ---- οὐδὲν ἔσται ἐμπόδιον κοινὴν 
γενέσθαι συλλαβήν. ᾿Δκέφαλος οὖν πάντῃ ἀϑερά- 
πευτός ἐστιῦ, ὡς ἐν τῷ 

ἕως ὃ ταῦϑ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν (4198). 

καὶ ἐν τῷ 

ἕως ἐγὼ περὶ κεῖνα (ὃ 90). 

20 τὴν ρὲ καὶ ης συλλαβὴν Pauw, τὴν βο καὶ os συλλαβ. libb. 

᾿ 
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οὐδεμιᾷ γὰρ μηχανῇ οὔτε διὰ συνιξήσεως οὔτε διὰ 
κοινῆς συλλαβῆς δύναται ϑεραπευϑῆναι: καὶ εἰσὶν 
ὁμολογουμένως πάϑη. Τούτοις ὅμοιόν ἐστι καὶ τὸ 

ἐπίτονος βέβλητο βοὸς δινοῖο τετευχώς (μ 423). 

(Περὶ εἰδῶν τοῦ ἡρῴου.) Εἰσὶ δὲ καὶ εἴδη στί- 
gov &&' ἰσόχρονος, ἀπηρτισμένος, τραχύς. μαλακο- 
εἰδής, κακόφωνος καὶ λογοειδής. Ἰσόχρονος μὲν 
οὖν ἐστίν, ὃ τὰ μεγέϑη τῶν συλλαβῶν καὶ τοὺς 
πόδας ἀπὸ τῶν πρώτων μέχρι τῶν ἐσχάτων τὰ 
αὐτὰ ἔχων, ἤγουν ἐξ ὅλων σπονδείων συγκείμε-- 
νος. ὡς τὸ 

τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν (φ 15). 

᾿πηρτισμένος ὁ διάνοιαν αὐτοτελῆ ἔχων ἐν 
αὑτῷ. οἷον 

ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος “Ἕκτωρ (H 1). 

Τραχὺς δέ ἐστιν ὃ τὸν ῥυϑμὸν τῶν φϑόγγων 
ἐχ τραχυτέρων λέξεων συνιστῶν, οἷον 

τριχϑά τε καὶ τετραχϑὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός (1363). 

Μαλακοειδὴς δέ ἐστιν ὃ λείως ἐμπίπτων ταῖς 
ἀκοαῖς. οἷον 

αἵματί οἵ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι (P 51). 

Κακόφωνος δέ ἐστιν, à πολλὰ φωνήεντα πρόσ-- 
ἐστιν. οἷον 

φήηῃ ἀϑηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμω ouo (λ 127). 

“ογοειδὴς δέ ἐστιν ὃ πεξότερος τῇ συνϑέ- 
GL, οἷον 

ἵππους δὲ ξανϑὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα (4 680). 

[Κεφ. ιβ] ΠΕΡῚ TOT ΕΛΕΓΕΙΟΥ͂. Τὸ δὲ ἐλε-- 
98 περὶ τοῦ ἐλεγείου — p. 172, 8 τὴν δὲ πέμπτην ἐξ ἀνα- 

παίστου add, N, om. rell. 
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γεῖον μέτρον τινὲς uiv πεντάμετρον αὐτό φασιν. 
εἶναι, συντιϑέντες τὰς μὲν δύο χώρας αὐτοῦ. τὴν 
πρώτην καὶ τὴν δευτέραν, ἀπὸ δαχτύλου καὶ σπον- 
δείου ἀδιαφόρως ἢ ἀμφιμάκρου ἢ παλιμβακχείου, 
καϑαρῶν μέντοι καὶ ἐν τάξει δακτύλων κειμένων, 
ὡς καὶ ἐν τῷ ἡρωϊκῷ εἴρηται" τὴν δὲ τρίτην ἐκ 
σπονδείου" τὴν δὲ τετάρτην ἐξ ἀναπαίστου: τὴν δὲ 
πέμπτην ἐξ ἀναπαίστου ἢ χορείου. διὰ τὸ ἀδιάφο-- 
gov τῆς τελευταίας συλλαβῆς. Βέλτιον δὲ οὕτω 

μετρεῖν. ἐπεὶ καὶ εἰς δύο διήρηται πενϑημιμερὴ 
εἰς μέρος λόγου ἀπαρτιξόμενα κατὰ τὴν τομήν, 
πενθημιμερὲς δέ ἐστι τὸ ἐκ δύο ποδῶν καὶ συλλα- 
fg: ἐπιδέχεται οὖν κατὰ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν 
χώραν δάκτυλον καὶ σπονδεῖον ἀδιαφόρως, ἢ καὶ 
παλιμβάκχειον ἢ ἀμφίμακρον, ϑεραπευομένους, ὡς 
εἴρηται" εἶτα συλλαβὴν μακρὰν ἀπαρτιξομένην εἰς 
μέρος λόγου" καὶ μετὰ ταύτην πάλιν ἕτερον πενϑ- 
ημιμερὲς ἐκ δύο δαχτύλων καὶ συλλαβῆς ἀδιαφό-- 
ρου, οἷον 

Νηΐδες o? μούσης οὐκ ἐγένοντο. φίλοι. 
τούτου γὰρ ἡ τομή ἐστιν ἐν τῷ μούσης. ᾿4λλὰ τὸ 
μὲν πρῶτον πενϑημιμερές ἐστιν ἐκ δαχτύλου καὶ 
σπονδείου καὶ συλλαβῆς μακρᾶς, ὅπερ ἔστιν ὅτε 
καὶ ἀμφοτέρους τοὺς πόδας ἐπιδέχεται δακτύλους 
ἢ σπονδείους ἢ καὶ τὸν πρῶτον σπονδεῖον καὶ τὸν 
δεύτερον δάκτυλον’ τὸ δὲ δεύτερον πενθημιμερὲς 
πάντως ἔχει δύο δακτύλους καὶ συλλαβὴν ἀδιά- 
φορον. | 

Ἰστέον ὅτι oí ἀρχαῖοι ἐποίουν στίχους δύο μείξους 
καὶ ἕνα ἐλάττονα. Τῶν ovv μειξόνων τὸν πρότε-- 
gov στροφὴν ἐκάλουν, παρὰ τὸν βωμὸν ἐν ταῖς 
ἑορταῖς ἄδοντες αὐτὸν καὶ χορεύοντες" τὸν δὲ δεύ-- 
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τερον ἀντίστροφον, ἐναλλάξαντες τὴν χορείαν" τὸν 
δὲ ἐλάττονα. ἐπῳδόν, ἄδοντες αὐτὸν ἑστηκότες. ἐδή-- 
λου δέ, ὥς φασι. ἡ μὲν στροφὴ τὴν τῆς ἀνωτάτω 
σφαίρας κίνησιν: ἡ δὲ ἀντίστροφος τὴν τῶν πλα- 

—5 vou£vov: ἡ δὲ ἐπῳδὸς τὴν τῆς γῆς ἠρεμίαν. 

Εἰς κεφ. η. Περὶ ἀναπαιστικοῦ 

ZXOA. A. - 

1. (Ὁ αὐτὸς λόγος περὶ τῶν ἀναπαιστικῶν καὶ 
τῶν τροχαϊχῶν. M.) “Ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνο δηὴ τροχαΐ- 

10 χὸν ποιεῖ τμηϑεὶς ὃ ἴαμβος. οὕτω καὶ τοῦ ἀναπαι- 
στικοῦ γένος μὲν ὁ δάχτυλος" γένεσις δὲ αὐτοῦ τὸ 

δακτυλικόν. Ἐὰν γὰρ μίαν ἀφέλῃς τοῦ δακτυλικοῦ 
συλλαβήν, τὸ καταλειπόμενον εἴη πάντως ἀναπαι- 
στικόν, οἷον τοῦ 

z ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς AqiALeUG. 
Ἢ M 

καὶ πάλὶν εἰ προσϑείης βραχείας δύο ἡ μακρὰν 
“μίαν, οἷον 

τ΄ καὶ τόνδ᾽ ἀπαμειβόμενος. 
"^ 

" 2*3 , , , 

Ὁ τότε (r0v)ÓÜ ἀπαμειβόμενος 

ὁμοέως ἀναπαιστικὸν ἔσται. Πῶς δὲ τὸ ἀναπαιστι-- 
^ E ^ 331-4 S , » 

κὸν ἐδέξατο τὸν ἀντίπαλον δάκτυλον, καίτοι τοῦ 
δαχτυλικοῦ μὴ δεξαμένου τὸν ἀνάπαιστον; Φαμὲν 

9. ὥσπερ γὰρ, ἐκεῖνο δὴ τροχαϊπὸν Μ, ὥσπερ τροχαϊκὸν S 
Gaisf. 10 τοῦ Air ig τὰ ἀναπαιστικοῦ SGaisf., τούτου 
Μ 11 αὐτοῦ τὸ δαχτυλικὸν] αὐτοῦ τὸ om. libb. Gaisf. 16 
βραχείας δύο 5, βραχεῖαν βραχείᾳ M “μακρὰν μέαν S, μίαν 
om. M 20 τότε τόνδ᾽ ἀπαμ. τότε δ᾽ cau. libb. Gaisf. 
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3 e ^ , , , hi pet 3 ΄ ^ 

οὖν, ὡς τὸ μέν ἔστι χαϑαρον, καὶ μόνον ἀναδεχό-- 
μενον σπονδεῖον, ἰσόχρονόν vs καὶ ὁμοίως ἀρχόμε- 

Ἁ M 3 i 3 , M ^ 

vov: τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν εἰσεδέξατο καὶ τὸν προκε-- 

λευσματικόν. Ἔστιν οὖν αὐτοῦ καὶ ὁ δάκτυλος ἢ 
ὅ σπονδεῖος ὧν διαλελυμένος ἢ προκελευσματικὸς συν-- 

, Ld 'N ’ὔ , 

ηρημένος, ἄλλως τὲ κατὰ διποδίαν βαινόμενος. Et 
ἐν ἡρῴώῳ δὲ δακτυλικῷ ἀνάπαιστος ἐπεφαίνετο, 

΄ 2 , ^t ^ ' , , : - 
χαυνότητα ἑνεποίει (cv) διὰ τὸ αλλεπάλληλον τῶν 

βραχειῶν. "Ev μέντοι ἀναπαιστικῷ ὁ δάκτυλος κε- 
10 κριμένην τὴν σύνταξιν ποιεῖται τῆς μίξεως. Τί-- 

νος δὲ χάριν τὸ μὲν κατὰ πόδα, τὸ δακτυλικόν, τὸ 
δὲ ἀναπαιστικὸν κατὰ διποδίαν βαίνεται, ἑξῆς ἐροῦμεν. 

Ζητήσειε δ᾽ ἄν τις τί δήποτε τὸ μὲν δακτυλικὸν 
, Ἁ , ' Apa, : N z— A 

βαένεται κατὰ πόδα, τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν οὔ. Εἴρη-- 
15 ται δέ, ὅτι τὸ δακτυλικὸν διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ἰσότητα 

βαίνεται κατὰ πόδα. τὸ δ᾽ αὐτὸ δ᾽ ἄν τις εὕροι 
καὶ ἐν τῷ ἀναπαιστικῷ καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ πάντας 
ἄν τις εὕροι τετρασήμους ὄντας. Φαμὲν οὖν, ὅτι 
οὐδὲν μέτρον ἐστὶν ὑπὲρ τὸ ἕξάμετρον. Ἐπεὶ τοί- 

20 νυν τὸ ἀναπαιστικὸν εὕρηται πολλάκις καὶ ἐξ ἑπτὰ 
καὶ ὀκτὼ ἁπλῶν συγκείμενον, ἐδέησεν ἡμᾶς αὐτὸ 
βῆναι κατὰ διποδίαν, ἵνα τὸ ἐξ ὀκτὼ ποδῶν τε- 
τράμετρον ἀλλὰ μὴ ὀκτάμετρον προσαγορεύηται. 
Ὅτι δὲ vo09" οὕτως ἔχει. δῆλον: ἐὰν γὰρ ὑπε βῇ 6. δχξί, Om γαρ op 

25 τὸ δαχτυλικὸν τὸ ἐξάμετρον, κἀκεῖνο βαίνεται κατὰ 

διποδίαν- ἐὰν μέντοι ἐντὸς ἢ τοῦ ἑξαμέτρου. τὴν 

5 σπονδεῖος ὧν διαλελυμένος ἢ προλχεῖ. — 8 διὰ τὸ ἀλλ- 
ἐπάλληλον M, 0 σπονδεῖος διαλελυμένος προκελευσματικὸς 
συνηρτημένος ᾿διὰ τὴν μῖξιν, τόπον ἔσχε μαϑεῖν ὅτι ἐν ἡ ἡρώῳ 
δακτύλῳ ἐπαγόμενος ἀνάπαιστος χαυνότατον ποιεῖ διὰ τὸ ἀλ- 
λεπάλληλον͵ BT 2000 δὲ δακτυλικῶ] ἡ. δὲ δακτύλῳ MGaisf. 
8 ἐνεποίει ἂν] ἂν om, libb.Gaisf. 21 αὐτὸ μὴ βῆναι Μ 26 
τοῦ] τῆς libb. 
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ἐξουσίαν ἔχει βαίνεσϑαι κατὰ uovozoó(av. 4 έχεται 
δὲ πόδας αὐτὸν τὸν ἀνάπαιστον, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ μέ- 
τρον ὠνόμασται, σπονδεῖον, ὅτι συναίρεσις τοῦ ἀνα- 
παίστου., προκελευσματικὸν δέ, ὅτι λύσις τῆς ἐσχά- 
της μαχρᾶς εἰς δύο βραχείας. τὸν δὲ δάκτυλον. ὅτι 
τετράσημος. MS. 

Τόνδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 

ἀφελομένης τῆς τόνδ᾽ συλλαβῆς. ἀναπαιστικὸν γέ- 
verat 

᾿ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Δ4χιλλεύς. Tu. 

2. καὶ “ογγῖνος] Τοῦτό τινὲς μὲν ὡς στέχον με- 
τροῦσιν. ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ οἵ τοὺς ἰαμβούς, τινὲς 
δὲ λέγουσι τέϑεσϑαι αὐτὸ εἰς μνήμην τῶν Agioro- 
ξένου λόγων. Tu. Τοῦτο ὡς πρὸς τὸ ἑρμηνευκέναι 
μόνον τοῦ ᾿“ριστοξένου τὸν Ἐπίχαρμον κεῖται, οὐχ 
ἕνεκα τοῦ μέτρου. S. 

Ἐπίχαρμος μνημονεύει] Ὁ Ἐπέχαρμος τὸ οἰκεῖον 
δρᾶμα οὕτως ἐκάλεσε “όγον καὶ “Ζογίαν. 

9. Cf. Steph. Byz. Τελμισσός --- δρᾶμα ᾿᾽Ζριστο-- 
φάνους Τελμισσεῖς. “ἔγεται δὲ τετρασυλλάβως Te- 
λεμισσεῖς, ὡς αὐτὸς ἐν τούτῳ Ὡς ἄν τις ἂν οὖν ἤ 
τι ποιήσας, ὡς Τελεμισσεῖς. καὶ πάλιν Φέρε δὴ 
τοίνυν ταῦϑ'᾽ ὅταν ἔλθῃ τί ποιεῖν χρή μ᾽ ὦ Τελε-- 

μισσεῖς. Ἔστι δὲ τὸ μέτρον ἀναπαιστικὸν τετράμε-- 
τρον καταληκχτικόν, οὗ πρὸ τῆς τελευταίας συλλα- 
βῆς ἀνάπαιστος τάττεται, σπανιαίτατα δὲ σπονδεῖος. 

4. παροιμιακὸν) Εἰσὶ διάφοροι παροιμίαι φερό-- 
ἱέναι διαφόρων ἐν διαφόροις μέτροις" καὶ γὰρ ἐν 

1 βαίνεσϑαι κατὰ διποδίανΜ 8 ἀφελομένης τῆς τόνδ᾽ 
6.] ἀ. τ. τὸν c. libb.Gaisf. “28 καὶ γὰρ ἐν στίχοις) κ. y. ἐκ 
στέχοις libb.(?)Gaisf. 
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στίχοις καὶ ἐν ἰάμβοις καὶ ἐν ἐλεγείοις καὶ &va- 
παίστοις, οἷον 

- 4 ? , 

ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα «ovx ὀνήσιμα, 
δι δ e , M 28/7 ? , , 

εἰσὶν οὕτω φερόμεναι καὶ ἀδέσποτοι, oiov ἀνεπίέ- 
γραφοι. 

b. οὐκ εἰχότως παροιμιακὸν] Οὐ καλῶς My& 

τοῦτο ὁ Ἡφαιστίων (ὅτι οὐ καλῶς λέγεται παροιμια-- 
, 2 M ' ? , 3-9 2! EUM 2 

xóv, ἐπειδὴ καὶ ἐν ἰάμβοις καὶ ἐν ἔπεσιν εὑρίσκον-- 
ται παροιμίαι καὶ οὐ μόνον τοῦ μέτρου τούτου. 
Φαμὲν γὰρ ὅτι οὐδὲν πρᾶγμα S), οὐδὲν γὰρ πρᾶγμα 
παροιμιακὸν αὐτὸ καλεῖσθαι, si τινὲς γράψαντες 
παροιμίας κατεχρήσαντο τῷ μέτρῳ, καίτοι καὶ ἐαμ-- 
βικῶν καὶ ἐπικῶν οὐσῶν παροιμιῶν. Ὡς γὰρ τὸ 
᾿Δριστοφάνειον μέτρον, καίπερ ᾿Δριστοφάνους μὴ 
εὑρηκότος, ὅμως τῷ καταχρήσασϑαι τοῦτον αὐτῷ, 
ὠνομάσϑαι οὕτω τὸ μέτρον παρέσχετο: ὡσαύτως 

3 " n , ev , H , κἀνταῦϑα᾽ ὥστε μάτην ὁ Ἡφαιστίων ἐμέμψατο. 
6. καὶ ἰάμβῳ] Καλῶς πάνυ ὁ “ογγῖνος ἐπέστησε 

, ς - , τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν δέχεται τὸ μέτρον τοῦτο ἴαμβον" 
καὶ φησίν, ὅτι ἐν τῷ δακχκτυλικῷ μέτρῳ μετὰ τὸν 
τρίτον τροχαῖον ἴαμβος εὑρίσκεται, καὶ οἱ ἄλλον 
ἀνάπαιστοι, οἷον ..«τόνδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσ'΄ τρο- 
χαῖος καὶ ..«ἐρη πόδας ὠκὺς ᾽4χιλλεύς"“, λοιπὸς ἴαμ-- 
βος καὶ ἀνάπαιστοι. 

1. ἴαμβον ἔχει] Τοῦτό φησιν, ὅτι xci τὸ ἐρέω 
καὶ τὸ φιλέειν ἴαμβον γίνονται κατὰ συνίξησιν τῶν 
δύο £v γινομένων, ἐρῶ, φιλεῖν, καὶ ἔστιν, ὡς ἔοικε, 

12 καίτοι καὶ ἰαμβικῶν MS, καὶ om. Tu 1 καταχρή- 
σασϑαι τοῦτον αὐτῷ M Τὰ, κι τοῦδ 18 ἐπέστησε S, ἐποίησε 
MTu 20. δακτυλικῷ μέτρῳ Tu, ὃ. μέτρῳ στίχος Μ, ̓ δ. στίχῳ 
S μετὰ τὸν τρίτον τροχαῖον] μετὰ τὸν πρῶτον τροχαῖον libb, 
Gaisf. 29 ἀνάπαιστοι Gaisf., om. libb. 24 Cf.p.204 schol. 13, 

"ee 

E 10". (4 

raiione 
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ἐἰωνικὴ διαίρεσις. ἐπεὶ διὰ τίνα αἰτίαν ἐπὶ μόνων 
τούτων καϑαρῶς ἐχρήσατο τῷ παραδείγματι τοῦ 
ἀναπαίστου ἐν ἀρχῇ: 

8. ὑποστέλλοιτο ἀν) vrl τοῦ ὑποπίπτοι, καϑ-- 
ότι τῆς τοῦ ἀναπαίστου διαλυϑείσης μακρᾶς ὁ προ-- 
κελευσματικὸς γένεται. 

9. εἰς τὸν προκελευσματικὸν] Ex γὰρ τῶν πρώ- 
τῶν δύο προκελευσματικῶν γίνεται μία συξυγέα 

 ἀναπαιστιχή, καὶ ἐκ τοῦ ἑξῆς προκελευσματικοῦ 
καὶ τοῦ τελευταίου ποδός. ὄντος ἀναπαίστου, ἡ 
δευτέρα συξυγία" ὥστε γίνεσθαι αὐτὸ δίμετρον &xa- 
τάληκτον κατὰ διποδίαν μετρούμενον, τοῦτ᾽ ἔστιν ἔχον 
τελείους τέσσαρας ἀναπαίστους. Εἰκότως δὲ ἐν τῷ 

προκελευσματικῷ λήγοντα ἔταξεν ἀνάπαιστον, ὅτι 
δάκτυλος ἂν ἴσως ἣν ὁ διαλυϑεὶς (ποὺς) ἢ ἄλλος 
ἰσόχρονος. οὐχὶ ἀνάπαιστος. 

10. ἔχον τὸν βακχεῖον] Εὑρήσεται οὖν πρὸς τῷ 
τέλει ἴαμβος καὶ μία συλλαβή, ἵνα ἦ καταληκτικὸν 
εἰς δισύλλαβον: ἐπεὶ καὶ χαίρει τῷ ἰάμβῳ ὁ ἀνά- 
παιστος, ὡς ἀπὸ βραχείας ἀρχομένῳ, ὥσπερ ὁ δάκτυ- 
Aog τῷ τροχαίῳ διὰ τὴν μακράν. 

ΣΧΟΛ. B. 

ΓΚεφ. (2 ΠΕΡῚ ANAILAIETIKOT. Τὸ δὲ ἀνα- 
παιστικὸν κατὰ διποδίαν μὲν βαίνεται, κατὰ πᾶσαν δὲ 
χώραν δέχεται ἀδιαφόρως σπονδεῖον καὶ ἀνάπαιστον, 

1 διὰ τίνα αἰτίαν] διά τινα TuGaisf., δι᾽ ἣν MS 2 τού- 
των καϑαρῶς. om.S eum lacuna. 3 ἀναπαίστου ἐν ἀρχῆ MTu, 
ἄναπ. ἐν ἀρχῇ ἐπὶ τούτων S 5 τοῦ ἀναπαίστου M, τοῦ om. 
TuS 10 τελευταίου ποδὸς 8, τελείου π. MTu [11 γίνεσϑαι 
τὸ δίμετρον S 18 ἐν τῷ προκελευσματικῷ ὃ, ἐν τοῖς προκε- 
λευσματικοῖς MTuGaisf. 14 τὸν. λήγοντα S — .15 ἂν ἴσως] 
ἐστιν ὃ (ποὺς) om. libb. 16 ὁ ἀνάπαιστος libb. 

METRICI GRAECI. 12 
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σπανίως δὲ καὶ. προκελευσματιχόν- παρὰ “δὲ xoig 
δραματοποιοῖξ. καὶ ἴαμβον καὶ «δάκτυλον... ἔχει. δὲ 
καὶ ἀποϑέσεις ξξ, βραχυκατάληκτον. -καταληκτεκὸν' 
εἰς συλλαβήν, καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, ἀκα- 

5 τάληχτον, ὑπερκατάληκτον. εἰς. συλλαβήν. ὑπερκα- - 
τάληκτον εἰς δισύλλαβον. Ζίμετρον μὲν καταληκτι-: 
κὸν εἰς. συλλαβὴν ὃ καὶ παροιμιακὸν -καλεῖται τὸ 

᾿ποτὲ δ᾽ Ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσε: 
καὶ κόῤκορος v λαχάνοισιν: | ex 

10 τούτῳ δὲ x«i Κρατῖνος καὶ ᾿ἀρχίλοχος ἐχρήσαντο. 
Totuevoov δὲ καταληκχτικὸν εἰς συλλαβὴν τὸ  καλού- 
μενον Tipi τὸ 

ἱστία ἁγνὰ ἀπ᾽ εὐξείνων μέσα τοίχων. 

Τετράμετρον δὲ κἠταλήμιτυιὰν τὸ καλούμενον dec: 

15 στοφάνειον, à καὶ ᾿Φριστόξενος. καὶ Ἐπέχαρμορ. καὶ 
Κρατῖνος ἐχρήσαντο. τὸ" | 

"Ot ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνϑουν; καὶ σωφροσύνη νενόμιστο. 

᾿Δναπαιστικὸν δὲ τετραμέτρον τὸ διὰ προκελευσμά- 
"ie ἐκλύσεως τῶν ἀναπαίστῶν , )νο μένον, ἔστι 

20 τὸ ᾿Φριστοφάνους τὸ 

τίς ὄρεα βαϑύκομα τάδ᾽ ἐπέσυτο βροτῶν. 

Ἔστι δὲ καὶ Aoyeod uon ἀναπαιστικὸν ὅπερ ἐν 
μὲν ταῖς ἄλλαις χώραις τοὺς αὐτοὺς ἐπιδέχεται. πό-- 

δας τῷ ἀναπαιστιχῷ καϑαρῷ, ἐν δὲ τῷ τέλει deu 
pov καὶ συλλαβὴν did qogov, τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ βαχ- 

χεῖον ἢ ἀμφέβραχυν.. Ἔστι. δὲ ἐπισημότατον. αὐτοῦ 
τὸ καλούμενον. Ἡρχεβούλειον, ὦ καὶ; Feepsiyre que 
ἐχρήσατο, ἔχον: τὸν αρῶτον . πόδα. ἀνάπαιστον.; a 

σπονδεῖον ἢ ἴαμβον" τοὺς δὲ ἐφεξῆς, πάντας dvo 
30 παίστους. οἷον - xo fedusli— com 

r9 Qt 
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“ἀγέτω 9:09" οὐ yag ἔχω δίχα τῶνδ᾽ ἀείδειν. 

νύμφα σὺ μὲν ἀστερίαν ὑφ᾽ ἄμαξαν ἤδη. 
φιλωτέδα ἄρτι γάῤ οἵ Σικελὰ μὲν "Evva. 

ἐν τοῖς διὰ μέσου ἀνὰπαίστοις ὃ ̓Ζλχμὰν καὶ σπὸν- 
δείους παραλαμβάνει. | 

1222212.3a23213J 

; Bis Mg. 9. περὶ TE 

JEXOA. A 

Du Τὸ ned δῶν δέχεται τὸν χορίαμβον καὶ 
τὰς ἰαμβικὰς Gv&vy(ag:. ὅτε. δὲ. καταληκτικόν ἐστι, 
τότε τὸν τελευταῖον. βακχεῖον ἢ ἀμφίβραχυν ἡ δάκτυ- 
λον ἢ κρητιχὸν τὸν καὶ. ἀμφέμακρον συνεχέστερον. 
Γύίνεται. δὲ καὶ διαλυομένης τῆς πρώτης μακρᾶς. εἰς. 
δύο. βραχείας πεεασύλλαβος £x. χορείου. καὶ. ἰάμ-- 

βου" ὅϑεν ἴσως καὶ χοριαμβικὸν ἐκλήϑη. Μὴ, δια-.. 
λελυμένης. γὰρ. τῆς πρώτης μακρᾶς, ἔδει μδδλην 

τροχιχμβικὸν καλεῖσϑαι. (Ἐπεὶ δὲ διαλύεται ἡ πρώτη 
μακρεί. χορεαμβικὸν κέκληται. MTu.) Ὁ γὰρ χορίαμ-- 
Bos. ἐκ. τροχαίου. καὶ ἰάμβου. σύγκειται. ἤγουν. ἐκ 
μακρᾶς. καὶ δύρ. βραχειῶν καὶ μακρᾶς. 

2.. ἐπίμικτον!. Ἐπέμικτα καλεῖται. τὰ ἔχοντα ἐπι- 
μέκτημς συξυγίας" Pappe δὲ καϑὸ xc ἑαυτὸν 

μεκτὸς ὁ. χορίαμβος, ὡς. καὶ οἵ ἄλλοι τέτρασύλλαβοι, 
ἐκ δύο ποδῶν ἁπλῶν ὄντες... Εἰ. ovv. καϑ'΄. αὑτὸν 

μιχτός (ἐστιν) ἄλλο. ὃ προσλαβών, ἐπίμικτος ἔσται. 

7713 £x χορείου καὶ ἰάμβου — 19 δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς 
male Gaisf. eum Tyrwhitto aneinis inelusit: 16 τροχιᾶμβι- 
κὸν S, τροχαϊκὸν. MTua "^ 18 ἤγοῦν uaxodg MTu, ἐκ μακρᾶς 
om. s' 920 καλεῖται S, χαλεΐ MTu 24 μικτός (ἐστιν) ἄλλο 
ὃ προσλαβὼν] ἐστι om. libb. , 9 om. STuGaisf., ἀλλ᾽ ὁ M | 

19* 
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9. ἀδιάφορον) Ἡ yàg τελευταία ἀδιάφορος οὖσα 
ἅμα τῷ ἰάμβῳ βακχεῖον ποιεῖ ὅτε μακρά ἐστιν, ἢ 
ἀμφίβραχυν ὅτε βραχεῖά ἐστιν, εἰς τὴν χοριαμβικὴν 
κατακλλεῖδα. “1 ἀκτυλον] Ὁ γὰρ δάκτυλος παρὰ τὴν 
τελευταίαν μακρὰν χορίαμβός ἐστιν, οἷόν ἐστι κἀν-- 

ταῦϑα τὸ μείρακες. 

4. ἱστοπόνοι] Τὸ ἱστοπόνοι μείρακες χοριαμβι- 
κὸν δίμετρόν ἐστι. Μετρεῖται δὲ κατὰ διποδίαν 
καὶ τοῦτο, δηλαδὴ τὸ χοριαμβικόν. μόνον γὰρ τὸ 
δακτυλικὸν βαίνει κατὰ μονοποδίαν (καὶ ἡ αἰτία 
προείρηται M). Ἐπεὶ οὖν οἵ τετρασύλλαβοι πόδες 
οὐκ εἰσὶν ἁπλοῖ, ἀλλὰ διπλοῖ, ὥσπερ καὶ ὃ χορέαμ-- 
Bos --- διπλοῦς γάρ ἐστιν ἐκ τροχαίου καὶ ἰάμβου —, 
οὐ δύνανται κατὰ μονοποδίαν μετρεῖσϑαι ὡς τὸ δα- 
κτυλικόν. καὶ τούτου ἕνεκεν φαίημεν ἂν εἶναι τὸ 
παρὸν χοριαμβικόν, τὸ ἱστοπόνοι μείρακες, δίμετρον 
καταληκτικόν, ἐκ τροχαίου καὶ ἰάμβου., καὶ αὖϑις 
τροχαίου καὶ βραχείας συλλαβῆς περιττῆς. Οὕτω 

μὲν οὖν ὅταν ὡς ἁπλοῦς αὐτοὺς ϑεωρῶμεν, ἐπεὶ ἔν 
ys τῇ συνϑέσει, ἄλλως ἕξει τὰ κατ᾽ αὐτούς. Αὐτίκα 
γὰρ τοῦ ἱστοπόνοι μείρακες ἔστι χορίαμβος ὁ πρῶ-- 
τος πούς. ὁ δὲ τελευταῖος περαιοῦται εἰς δάκτυλον. 

D. οὐδὲ λεόντων] Τὸ οὐδὲ λεόντων σϑένος οὐδὲ 
τροφαὶ ἀμφίμακρός ἐστιν ἀντὶ δακτύλου δηλονότι. 

6. λευκωλένου] Ὁμοίως καὶ τὸ ὠλένου ἀμφέμα- 
κρος ἀντὶ δακτύλου. Εἰς γὰρ δάκτυλον γίνεται ἡ 
κατακλείς, τῶν πρώτων χοριάμβων ὄντων. 

1. Αἰολοσίκων δρᾶμα γέγονε πρῶτον καὶ δεύτε-- 

4 “ἀκτυλον) inseruit Pauw διὰ τ. τελευταίαν S, περὶ 
T. t, MT Uu, παρὰ T. τ. COrrexit Pauw. 5 χορέαμβος] πρητικὸς 
Gaisf. 15 καὶ τούτου &vexev] καὶ om. M 21 “τοῦ ἱστοπόνοι 
Pauw, τὸ for. libb. 28 Τὸ δὲ οὐδὲ M 25 ἀμφίμακρος M, 
ἀμφίμακρον TuS 
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— gov ᾿Δριστοφάνους. ὡς καὶ ὃ Πλοῦτος πρῶτον καὶ 
] δεύτερον" ἐν ᾧ κέχρηται τῷ χοριαμβικῷ μέτρῳ. S. 

8. γυναῖχες) Ὁ πρῶτος χορίαμβος, ὁ δεύτερος 
ἴαμβος καὶ ὁ τελευταῖος ἴαμβος ἐνδέων μιᾷ συλ- 

5 λαβῆ, τῇ μακρᾷ δηλονότι, τοῦτ᾽ ἔστιν οὕτως ὡς 
ἔχει, ἀμφίβραχυς. 

| 9. τρίμετρα δέ] Τὰ τρίμετρα δύο ἔχουσι χοριάμ-- 
βους καὶ ἕνα ἴαμβον καὶ συλλαβήν: τὰ δὲ τετρά- 

- géroc τρεῖς χοριάμβους καὶ ἕνα ἴαμβον καὶ συλ- 
10 λαβήν" τρίμετρον χοριαμβικὸν x 

" δακρυόεσσάν τ᾽ ἐφίλησεν αἰχμάν" 

τετράμετρον 

δεῦτέ νυν ἁβραὶ Χάριτες. καλλίκομοί τε Μοῖσαι. 

10. ἀναπέτομαι)] 'H γὰρ ἐκ τοῦ τριβράχεος καὶ 
15 τοῦ ἰάμβου συξυγία λύσις ἐστὶν ἰαμβικῆς τε συ-- 

fvyíag καὶ χοριαμβικῆς" ἰαμβικῆς μέν, τοῦ πρώτου 
— ποδὸς κατὰ τὴν δευτέραν συλλαβήν, λέγω τὴν μα- 
χρᾶν, διαλυομένου εἰς δύο βραχείας" χοριαμβικῆς 

ὃὲ τῆς πρώτης μαχρᾶς διαλυομένης εἰς δύο βρα- 
0 χείας καὶ τῆς ἑξῆς οὔσης βραχείας. Γίνεται οὖν 

— τῆς ἀναπέτομαι λέξεως τὸ (πρὸ τοῦ) τομαι τρίβρα- 
— qve, τῆς μακρᾶς συλλαβῆς τοῦ ἰάμβου διαλυομένης 

εἰς δύο βραχείας" καὶ πάλιν [ἐκ τοῦ δὴ πρὸς olvu] 
τοῦ χοριάμβου διαλύεται ἡ [δὴ] μακρὰ καὶ γένεται 

80 ἕτερος τρίβραχυς καὶ μένει τὸ [ὀλυμ] ἰαμβικόν. 
11. εἷς ὧν τῆς Πλειάδος) Ἑπτὰ γὰρ λέγονται 

8 ὁ δεύτερος ἴαχμβος MS, om. Tu 18 δεῦτε νῦν libb. 
- 18 γοριάμβουϑ 20 οὔσης βραχείας, ἔπειτα τοῦ ἰαμβικοῦ S 

- 21 τὸ (πρὸ τοῦ) τοιαι] πρὸ τοῦ om, libb.Gaisf. 22 τῆς μα- 
— eae συλλαβῆς τοῦ ἰάμβου] τῆς μαι συλλαβῆς τοῦ ἰαμβικοῦ 

᾿ς libb.Gaisf. 28 [ἐκ τοῦ δὴ πρὸς ὀλυμ], [δὴ], [ὄλυμ] eiecimus 
26 Ἑπτὰ δὲ ἐλέγοντο S : 
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εἶναι τραγῳδοί: διὸ καὶ Πλειὰς ὠνομάσϑησαν". ὧν 
εἷς ἐστὶν οὗτος ὁ Φίλικος. Ἐπὶ. ἡπτολεμ αὔραν, δὲ γε- 

γόνασιν. οὗτοι ἄριστοι τραγικοί". εἰσὶ δὲ οὗτοι, Ὅμη- 
ρος νεώτερος, ΖΣωσέϑεος. uin" dicsxdgno ] 
Φίλικος, “ιονυσιάδης, X ΔΈΚΑ ᾿ 

εἷς ὧν τῆς Πλειάδος] Ἐπὶ τῶν E ΠΑΡ 
μαίου τοῦ Φιλαδέλφου ἑπτὰ ἄριστοι γεγόνασι. τρα- ' 

γικοί, oUc Πλειάδα ἐκάλεσαν διὰ τὸ λαμπροὺς εἶναι 
ἕν τῇ τραγικῇ ὥσπερ ἄστρα τὰ ἐν Πλειάδι. Εἰσὶ 

δὲ οὗτοι: Ὅμηρος, οὐχ ὁ ποιητὴς ἀλλ᾽ ὁ Μυροῦς ᾿ 

υἱὸς τῆς Βυζαντίας ποιητρίδος καὶ Σωσίϑεος xol 

Avxópoov καὶ ᾿4λέξανδρὸς καὶ Ζἰαντιάδης καὶ Σω-- 
σιφάνης καὶ Φίλικος. (Τινὲς ἀντὶ τοῦ Αἰαντιάδου 

καὶ Σωσιφάνους “ἸΠονυσιάδην καὶ Εὐφρόντον τῇ 
Πλειάδι. συντάττουσιν. Οὗτος «δὲ. ὃ -Φίλικος οὐκ 

ἐφεῦρε πρῶτος τὸ vOLOUTOV μέτρον. ἀλλ᾽, ὥς. φησιν - 
ὁ μετρικὸς πρῶτος. ὅλα. Olovél. εἰς ὁλόκληρα. ποιή- 
ματα ἐκ τούτου τοῦ. μέτρου. ἐποίησεν. «“ὕτη. δὲ τὴ 
χρῆσις. ἣν. περιφέρει αὐτοῦ οὐκ ἔστι. στέχος. ἀλλὰ 
περίοδος" ὑπερβαίνει. γὰρ τὸ δυοεριακουτάσημον * ἡ 

δὲ Καλλιμάχου πεντάμετρος οὖσα οὐχ ὑπερβαίνει. ogg 

Ἰστέον. δὲ. ὅτι οὐδέποτε τριακονταδύο χρόνους. vzxsg- 
βαίνει μέτρον, ἐπεὶ sig. περίοδον. ἐμπίστϑδι.. Ex) o 

12. ἔν ve τῷ «“Πελέκει". Σύγγραμμα δ᾽ Πέλεκυς. 
Ἐπεὶ κατὰ μίμησιν πελέκυος. συντέϑείχε. μακρὰν 

ἑχατέρωϑεν delg χαὶ. ἐν. τῷ μέσῳ: «ἔστι. δὲδο καὶ ἡ 
Σφαῖρα καὶ Θρόνος σύγγραμμα. καλούμενον. 

5 Φίληκος M 8. Πλειάδα]; Πλειώδας libb.Gaisf. 10 
ὁ er vios]. υἱὸς ὁμηροῦς libb. 13.15 Φιλέσπος: aut. Qv- 
λέσκος libb. 25 συντέϑειμε μακρὰν, ἑκατέρωϑεν ϑεὶς καὶ ἐν 
τῷ μέσῳ S, συντέϑειται" μακρὰν yao ἐνδερέροδβν v5 eiue 
MTu 
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"EG «sg. v. Περὶ UM. 

| XQ e. d 

1e. TO ἀντισπαστικὸν] Τὸ ἀντισπαστικὸν δέχε- 
ται τὸν πρῶτον πόδα ἀντίσπαστον ἢ ἐπίτροιτον τέ- 

δταρτον ἢ παίωνα τρίτον ἢ διτρόχαιον. τὰς δὲ μέ- 
σὰς ἀντισπαστικὰς καὶ ἰαμβικάς, τὴν δὲ τελευταέαν 

᾿ς ὅτε ἐστὶν ἀκατάληκτον ἐαμβυικήν, ὅτε δὲ καταληκτι- 
xv (βακχεῖον" τὴν δὲ ἀντισπαστικὴν) τὴν ταῖς ἐδιι-- 

— βικαῖς ἑπομένην συζυγίαν; τρεπομένην TU “τὸν 
10 πρῶτον πόδα, τὸ τὰ ΨΆΨΟΝ TOU: dus gosciktd ri- 

ματα. | 
| 10. Ἰστέον à "tU Mr τῦνα τοῦ ἀντυσπᾶστι:. 

. "400 μέτρου ὃ τεχνιχός ἀλλὰ δεῖ λέγευν ὡς πολλοὶ 
τῶν ἄλλων" ἡμελρυπδιυτφ σύν, ὅτι δέχοναν τὸν πρῶτον 

τ πόδα ἀντίσπαστον ἢ ἐπίτριτον vétapróp TOUTÉGTUV 
£x τριῶν μακρῶν καὶ μιᾶς; βφαχείαβ, 7 παίωνα vot 

τὸν τουτέστιν ἐκ δύο βραχειῶν zov μακρᾶς καὶ Boc— 
χείας, ἢ διτρόχατον ἐκ μακρᾶς xal βραχείας χαὶ μαὰ- 
χρᾶς καὶ βραχείας, τὰς δὲ μέσας ἀντισπαστικὰς καὶ 

20 ἰαμβικάς; "τὴν δὲ τελευταίαν ὅτε ἐστὶν ἀκατάληκτον 
ἐαμβικήν. Ove δὲ καταληκχτικὸν (Boxystov-) 4e (τὴν) 
ταῖς ἐἰαμβικαῖς ἑπομένην συξυγέαν (ἀντισπαστικὴν τρε- 
σεομένην κατὰ τὸν πρῶτον πόδα εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ δι- 

; συλλώβου σχήματος ἣν» Τρέπεταν δὲ ὁ πρῶτος ποὺς ἔστιν 
P ὅτε ὥς ἘΝ εἰς τὰ δ΄ σχήματα τοῦ US οἱονεὶ 

: 
δ 
f 

ἢ [ 
ὶ 

εἰ παίωνὰ τρίτον]. σ. Sie M, m. c 8 8 (βακχεῖον- 
τὴν δὲ ἀντι σπὰστικὴν) om. libb. Gaisf^ '10' τὰ τέδσαρα S, τὰ 
om. rell. 16 5 παΐωνα τούτον] ἢ z. FERA libb.Gaisf. ... 17 
ἐκ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς καὶ βραχεΐας] ἐκ βραχείας καὶ 
μακρᾶς καὶ δύο fo« ειῶν libb.Gaisf. ' 2f Baxyetov' xol 
τὴν ταῖς ἰαμβικαῖς ἑπομένην quedo] καὶ ταῖς ἐαμβικαῖς 
ἑπόμενον συξυγίαις libb.Gaisf. ^" 92 (ἀντισπαστικὴν--- 34 σχή- 
ματαὶ om. libb.Gaisf. 

CARGOS Anci FC 
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πυρρίχιον καὶ σπονδεῖον καὶ ἴαμβον καὶ vooyatov. 
Καϑόλου γὰρ ὁ πρῶτος ποὺς ἄλλο ἐστὶ καὶ ἄτακτος. 

Ἔστι δ᾽ ὅτε αὐτὸς ὁ πρῶτος ποὺς σπονδεῖος ὧν δυ- 
νάμει λύεται εἰς δάκτυλον τῆς δευτέρας συλλαβῆς 
τοῦ σπονδείου διαλυομένης εἰς δύο βραχείας ἢ ἐκ 
τοῦ ἐναντίου εἰς ἀνάπαιστον τῆς πρώτης συλλαβῆς 
πάλιν διαλυομένης" ὁ δὲ τροχαῖος καὶ ὃ ἴαμβος εἰς 
τρίβραχυν, τῆς μακρᾶς πάλιν εἰς δύο βραχείας δια-- 
λυομένης᾽ ὃ γὰρ πυρρίχιος ἐκ δύο βραχειῶν συγ-- 
κείμενος οὐκ εἶχεν εἰς τί διαλύεσϑαι. | 

2. Ἐὰν δὲ ἀναμίσγηται ταῖς ἰαμβικαῖς τὰ ἀντι-- 
σπαστικά, οὐ μόνον ἔχει τὴν πρώτην συξυγίαν 
τρεπομένην κατὰ τὸν πόδα τὸν δεύτερον, ἀλλὰ καὶ 
(τὴν) ταῖς ἰαμβικαῖς ἑπομένην. Ὃ ϑέλει εἰπεῖν τοιοῦτόν 
ἐστι: ὅτι συμβαίνει τὰ ἀντισπαστικὰ οὐ μόνον τὴν 
πρώτην συξυγίαν παρανομεῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐπιμίσγη- 
ται αὐτοῖς βάσις ἰαμβική, (ἡ) ἑπομένη τῇ ἰαμβικῇ 
παρανομοϑήσεται παρὰ τὴν ἄρχουσαν: ὅτε δ᾽ οὐκ 
ἀναμίσγεται αὐτῷ τὰ ἰαμβικά, καϑαρεύει περὶ τὰς 
ἑξῆς ὁ ἀντίσπαστος. ὅΤα. 

ἐὰν δέ mov] Τοῦτό φησιν, ὅτι ἐὰν ἀναμίσγηται 
ταῖς ἰαμβικαῖς ὁ ἀντίσπαστος. οὐ μόνον ἔχει τὴν 
πρώτην συξυγίαν τρεπομένην κατὰ τὸν πρότερον 
πόδα εἰς τοὺς τέσσαρας πόδας τοὺς δισυλλάβους, 

ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἰαμβικὴν συξυγίαν τέίέϑεται ὁ 
ἀντίσπαστος χαὶ πάλιν ὃ πρῶτος αὐτοῦ ποὺς τρέ-- 
πεέται εἰς τοὺς τέσσαρας τοὺς δισυλλάβους. Ἔστι 

γὰρ ἡ πρώτη διποδία ἀντίσπαστος. ἡ δευτέρα ἰαμ-- 
βικὴ καὶ ἡ voírg πάλιν ἀντίσπαστος καὶ τρέπεται 
χατὰ τὸν πρότερον πόδα. 

11 ἀντισπαστικὰ S, ἀναπαιστικὰ Tu — 17 ἡ ἑπομένη] ἡ 
om. libb.Gaisf. 
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9. πενθημιμερὲς) Τοῦτο κατὰ πόδα συμβαίνει. 
δύο γάρ ἐστι κῶλα ποδῶν ἁπλῶν δύο καὶ συλλα- 
βῆς. MTu. Ἰστέον γάρ. ὅτι τὸ δοχμιακὸν σύγκει-- 

ται ἐξ ἀντισπάστου χαὶ συλλαβῆς, ὡς πρὸς τὸν 

5 μετρικὸν χαραχτῆρα. Οἵ μέντοι ῥυϑμικοὶ τὸ πᾶν 
μέτρον ὡς μίαν συξυγίαν λαμβάνοντες δοχμιακὸν 
ὀνομάζουσι διὰ τὴν τοιαύτην αἰτέαν. Ol προειρη-- 
μένοι ῥυϑμοὶ ἴαμβος παιὼν ἐπέτριτος ὀρϑοὶ κα- 
λοῦνται, ἐν ἰσότητι γὰρ κεῖνται, καϑὸ ἕκαστος τῶν 

|10 ἀριϑμῶν μονάδι πλεονεχτεῖται" ἢ γὰρ μονάς ἐστι 
|. πρὸς δυάδα 7 δυὰς πρὸς τριάδα ἢ τριὰς πρὸς τε- 

|. τράδα᾽ [τουτέστι μακρὸς χρόνος πρὸς βραχείας, ὡς ἐν τῷ 
δακτύλῳ τυχόν, μονὰς πρὸς δυάδα" ἐν δὲ τῷ δοχμίῳ 
[ἐπίτριτός ἔστι καὶ συλλαβή] (τριάς ἐστι πρὸς πεντάδα 

M v e - EMT. 3 ς , καὶ δυὰς ἡ πλεονεκτοῦσα). Εὐὑρίσκεται ovv ἡ διαί-- 
ρεσις τριὰς πρὸς πεντάδα οὐκέτι ὀρϑή. Ovrog ovv 
€ ec 1 3 3 , 3 M] - H M] , 

ὁ ῥυϑμὸς ovx ἠδύνατο ὀρϑὸς καλεῖσθαι, ἐπεὶ (μεί- 

fov. ἢ) μονάδι, πλεονεχτεῖται. Ἐκλήϑη τοίνυν 
δόχμιος, ἐν ᾧ τὸ τῆς ἀνισότητος usitfov ἢ κατὰ τὴν 

0 εὐθεῖαν Mora ᾿Ἐνταῦϑα ovv δό ὄχμεον ῥυϑμόν φησὶν 

ἴαμβον καὶ παιῶνα πρῶτον. τουτέστιν ἐκ βραχείας καὶ 

μακρᾶς καὶ μακρᾶς καὶ τριῶν βραχειῶν" τινὲς γὰρ 
οὕτω μετροῦσι. Καὶ ἔστιν ἡ ται συλλαβὴ εἰς B. βραχέα 
λογιζομένη τοῦ παιῶνος. ἵνα τὸ μαίεται πρῶτος παιὼν 
ἢ. Τὸ δὲ τέλος τῆς δευτέρας ῥήσεως ἀντὶ μακρᾶς 
ἔχει [τὸ τέλος] λυόμενον εἰς δύο βραχείας. S. 

Cf. Etym. magn. p. 285: Ζοχμιακός, εἶδος μέ- 

2 κῶλα δὲ 100. ὅ οἵ . βετρικοὶ lib.Gaisf. 12 [τουτέστι 
μακρὸς χρόνος. .} οὐ 14 [ πίτριτος ... eiecimus. τριᾶς ἐστι 
πρὸς πεντάδα καὶ δυὰς ῇ πλεονεχτοῦσα inseruimus ex Etym. 

1 mag.p.9285. 17 ὀρϑὸς καλεῖσθαι) ὄρϑιος x. lib.Gaisf. ἐπεὶ 
(μείζονι ἠ)μονάδι] μείξονι ἢ om. libb.Gaisf. 18 ἐκλήϑη τοίνυν 

. Etym.m.,éxA.ovvlib.Gaisf. 25 χρήσεως 10. 26 τὸ τέλος eiec. 
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τρου ἀντισπαστικοῦ" ἔστι δὲ μονόμετρον ee 
νήνεῦν, οἷον io τῶν | 075 3 

ἐγὼ δ᾽ ovre σοι — rM . ἢ 
ἔστι δὲ Εὐριπίδου Φοινισσῶν. Πολλὰ ῥυϑμῶν ὀνό- 
ματα καὶ ἄλλα- ἀτὰρ δὴ καὶ ταῦτα, ἴαμβος ἐαμβικός,, 
δάκτυλος δακχτυλικός, παιῶν. ἐπέτριτος. Οὗτοι ἡ 

μὲν οὖν ὀρϑοί εἰσι δυϑμοί, ἐν ἰσότητι γὰρ ustv- 
αἰ ἡ γὰρ μονὰς πρὸς δυάδα, ἡ δυὰς πρὸς τριάδα, 
ἡ τριὰς πρὸς (τε)τρ[ι]άδα[" ἡ τριὰς] πλεονεχτεῦται 
gorados: Ἔν τῷ δοχμιακῷ τριάς ἐστι πρὸς πεντάδα, 
καὶ δυὰς ἡ πλεονεκτοῦσα. Οὗτος οὖν ὁ ῥυϑμὸς οὐκ 

ἠδύνατο καλεῖσϑαι ὀρϑός: ἐκλήϑη τοίνυν δοχμια- 

xóg, ἐν ᾿ᾧ τὸ τῆς. ἀνισότητος μεῖζον (1) κατὰ τὴν 
εὔϑεῖαν κρίνεται. Καὶ τὸ μέτρον ovy 'δοχμιακόν, | 
ὡς ἐμπιπτόντων ἐν αὐτῷ τῶν ὀχτὼ χρόνων. Ι 

Schol. Aesch. Sept. v. 108: Ὁ μέντον -ὀχτάση:-. 
uog δυϑμὸς οὗτος πολύς ἐστιν ἐν ϑρηνῳδία καὶ 
ἐπιτήδειος πρὸς ϑρήνους καὶ στεναγμούς: Ἔστι δὲ 
δοχμιακά. Ὅμοιον τὸ ( 201a yof 

πόλεμος αἴρεται πρὸς ἐμὲ καὶ ϑεούς natura 
παρὰ ᾿Αριστοφάνει ἕν VIRAUMA ἀλλὰ καὶ npo ὐ: 
ριπίδῃ 39 Ὁ x» i Oxo 

ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς Vae ἐν "d 0 
Idem-ad v..128:: Καὶ ταῦτα δοχμι(α) χά Sotuv. καὶ 
ἴσα, ἐάν: τις αὐτὰ. ὀκτασήμως βαίνῃ. Κυρίως δὲ" 
εἶπον. βαίνῃ ῥυϑμοὶ γάρ siot βαίνονται δὲ οἱ 
ῥυϑμοί, διαιρεῖται δὲ τὰ μέτρα, οὐχὶ βαίνεται. 

4. ἄνδρες) Ex Κοριαννοῦς" ὡς κατὰ ἁπλοῦν δὲ 
πόδα βαῖνον, ἑφϑημιμερὲς εἴρηται. Ἔστι δὲ ποδῶν 
ἁπλῶν τριῶν καὶ συλλαβῆς: Ἔστι δὲ ὁ. πρῶτος 
ποὺς τέταρτος ἐπίτριτος, ἐχ τριῶν μακρῶν, καὶ βρα- 
χείας, ἤτοι ἀντίσπαστος" εἶτα ἴαμβος. καὶ συλλαβή. 
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το δ, ἐξευρήματι] Ἰστέον οὖν ὅτι. τινὲς εὕρημα φα- 
σίν, ὅπερ. οὐ δεῖ" εὕρηται μὲν γὰρ -καὶ. εὕρησις καὶ 

εὕρεσιρ᾽ καὶ ᾿Δττικοί τινες ἑκατέρως φὰδίν δ “ἔστι 
γὰρ σύγγραμμα. παρὰ Θεοφράστῳ περὶ éste 

ὅ ἀλλὰ διὰ τοῦ; δ. ἐν (cuo T 
3.2 ττοῦχ εὕρεσις τοῦτ᾽ ἔστιν, ἀλλ᾽ teu 

JA τοῖς pen xci d Rie “διὰ τοῦ ἢ 

piv εὕρημα δ᾽ οὐκ ̓οἷσϑ᾽ οἷον εὕρηκας τόδε. 
.ü - 

οὐ μὴν. διὰ τοῦ & εὕρεμα. 8. 
Ho . Eb. Kai, πάλιν ποιεῖ τὸ ἀντισπαστικὸν τὸ καλού- 

μένον, Γλυκώνειον. Koi. δὲ qv. ὁ Γλύκων,. οὗ 
καὶ δρᾶμα φέρεται κωμικὸν. οὗ Φράτορες. S. 

C. καὶ κνίσσῃ). Μετὰ διποδίαν συλλαβὴ ἐπὶ τῶν 
I ὑπερκαταλήκτων. εὑρίσκεται" εἰσὶν οὖν δύο ἀντί- 
10 σπαστοι καὶ συλλαβή. 5 | 

| 8. Φαλλαίκειόν φησι μέτρον, οἷονεὶ ᾿Φιλίκειον 
ἀπὸ Φιλίκου τοῦ. προειρημένου. Τὸ δὲ. χαῖρ᾽ ὦ 
χρυσόκερως βαβάκτα. κήλων Κρατίνου ἐστί. Ὁ. 

χαῖρ᾽ ὦ] ᾿Δντισπαστικὸν τρίμετρον καταληκτι- 
τ 0 κόν, ὃ καλεῖται Φαλαίκειον. Jet δὲ ἕνα. ἀντί- 

gaagrov, ἤτοι τέταρτον ἐπίτριτον καὶ τρεῖς ἰάμβους 

καὶ Τρ ώεν 
9. 7λϑες) ᾿Αντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον, 

ὃ ed οὐλὴ ᾿Δσκληπιάδειον᾽ ἔστι δὲ ποδῶν ἁπλῶν 
25 ἕξ. τὴν τελευταίαν μόνον ἔχον ἰαμβικήν, τὴν λε-- 

φαντέναν. Πρὸς τὸ ἄνω δὲ τὸ wo. μὲν χκαταληκτι- 

κόν, τὸ δὲ axe dm ton: ἐπήγαχξ τὸ ἀφεγπιαβξιὸν, 
éx δύο τροχαίων καὶ ἀντισπάστου καὶ δύο ἰάμβων 

10. ὠντισπαστικὸν] παιωνικὸν. lib. Gaisf. Hoc. scholion 
eontinuitate cohaeret in libro 5. cüm scholio.3 de dochmiaco. 
16 Φιλήκειον. S 17 Φιλήχου S. 25 τὴν λεφαντίναν STü, 
τὸ jl9sg ἐκὰ M. 36 δὲ τὸ STu,; δὲ τῷ Μ 
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τελείων" ἀκατάληχτον γάρ ἐστι" καὶ τὸ ἑξῆς πάλιν, 
τρέμετρον ἀκατάληκτον, ἐκ δύο ἀντισπάστων καὶ. 
ἐκ δύο ἰάμβων. | 

10. κόλπῳ σ᾽] ᾿Δἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατά-- | 
5 ληχτον. ὃ καλεῖται ᾿Δλκαϊκὸν δωδεκασύλλαβον, πο-- 

10 

20 

25 

δῶν ἁπλῶν t£, τῆς μέσης μόνης ἀντισπαστικῆς 
οὔσης, ἑκατέρωϑεν δὲ ἰαμβικῆς. zx σπονδείου ἤρ-- 
ξατο τοῦ κόλπῳ. Ἡ μέση δὲ ἀντισπαστικὴ καὶ αὐτὴ 
ἀδιάφορον ἔχουσα τὸν πρῶτον πόδα᾽ σπονδεῖος γάρ. 

ll. χκατϑνάσκει] Τὸ τετράμετρον χαταληκχτικόν 
ἔστιν, ἐκ τριῶν ἀντισπάστων καὶ ἰάμβου καὶ συλ- 
λαβῆς. Ἔστι δὲ ποδῶν ἁπλῶν ἑπτὰ καὶ συλλαβῆς. 

12. χκαττύπτεσϑε) Τέταρτος ἐπίτριτος, εἶτα ἀντέ- 
σπαστος, εἶτα ἀντίσπαστος καὶ ἴαμβος καὶ συλλαβή. 
Εἶτα πάλιν ἐπὶ τοῦ". οἴνου“ τέταρτος ἐπέτριτος, εἶτα 
ἀντίσπαστος. πάλιν ἀντίσπαστος. ἴαχιιβος καὶ συλ-- 

λαβή. 
19. Πριάπειον] Πριάπειον δὲ ἐκλήϑη. ἐπειδὴ 

Εὐφορίων ὃ γραμματικὸς ἐπὶ τῶν Πτολεμαίων ἐν 
"Ais&avOo(st)e ἔγραψεν εἰς Πρίαπον τοῦτο τὸ μέτρον" 
καὶ ὥσπερ τὸ ἰϑυφαλλικὸν ἐχλήϑη ἐπιτήδειον ὃν 
εἰς τὸν Διόνυσον, οὕτω καὶ τὸ Πριάπειον. Ἰστέον 
δέ, ὅτι τούτου τοῦ Εὐφορίωνος γέγονεν ἀκροατὴς 
᾿Δρίσταρχος ὃ γραμματικός, οὐ μόνον ᾿Δριστοφάνους 
τοῦ Βυζαντίου. S. 

14. γλυκεῖα) z1vo ἴαμβοι, ἀντίσπαστος. τρεῖς 
ἴαμβοι. συλλαβή᾽ καὶ τὸ ἑξῆς τοιοῦτον. 

15. Νύμφαις] Ποδῶν ἁπλῶν ὀκτώ. τῆς τελευ-- 

8 ἐκ δύο ἰάμβων) ἐ ἐκ om.M 4 ἀκατάληκτον) κατάληκτον 
Μ ὅ ᾿Δλκαϊκὸν M, ᾿ἀλκμαϊκὸν STu 7 τὸ ozovósiov ἤρ- 
ξατο Tu, ἀπὸ σπονδείου ἤἦρξ. Μ 9 σπονδεῖος Μ, σπονδεῖον 
Τὰ 18 εἶτα] εἷς 10». — 15 ἐπὶ M, ἐστὶ Tu εἶτα] εἷς libb. 
20 Δλεξάνδρᾳ lib. 24 ᾿Δριστοφάνης τοῦ τοῦ DB. lib. 
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— ταίας βάσεως ἰαμβικῆς οὔσης" τρεῖς ἀντίσπαστοι, 
δύο ἴαμβοι, ἀκατάληκτον γάρ. 

16. τὸν στυγνὸν] Τοῦτο ἀντισπαστικόν ἔστι τε-- 
τράμετρον ὑπερκατάληχτον, ὃ χαλεῖται Σιμμέειον, 

ὃ ποδῶν ἁπλῶν ὀχτὼ καὶ συλλαβῆς μιᾶς. Ἐπὶ γὰρ 
τῶν ὑπερχαταλήκτων τίϑεται συλλαβὴ μία. Εἰσὶ 

δὲ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ τρεῖς ἀντίσπαστοι (καὶ δύο 
ἴαμβοι) καὶ μία συλλαβή. 

11. ᾿4χιλλέα)] Ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ᾽“χιλλέα, ἵνα γέ- 

|. ἔξησιν τὸ ᾿Δχιλλέα, ἵνα γένηται καταληκτικόν. Εἰσὶ 
δὲ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ τέσσαρες ἀντίσπαστοι καὶ 

— [«ufog καὶ συλλαβή. εἰ καταληκτικόν" εἰ δὲ ἀκα- 
τάληκτον., δύο ἴαμβοι. 

δ Εἰς κεφ. ια΄. Περὶ τοῦ ἀπὸ μείξονος ἰωνικοῦ 

ZXO A. A. 

ES 4. Ζητεῖται διὰ τί μετὰ τὸ ἀντισπαστικὸν εὐϑὺς 
- (οὐ) τοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ἤρξατο, ἀλλὰ τοῦ ἀπὸ μεί- 

fovog: καὶ φαμέν, ὅτι πρῶτον τῆς τετραδικῆς συγ- 
Ὁ γενείας παρέλαβε. τὸ χοριαμβικόν: ov συλλαβῆς 
 ἀφαιρουμένης ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος γίνεται, ἐξ οὗ 
- 6 ἀντίσπαστος, ἐξ οὗ ὁ ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος" ἅπαξ 
| δὲ μετὰ τὸ χοριαμβικὸν τὸ ἀντιπαϑὲς αὐτοῦ ἀντι-- 
/— σπαστιχὸν παραλαβών, πιϑανῶς τοῦ (ἐκ τοῦ) ἀντι- 

125 σπαστικοῦ γενομένου κατὰ ἀφαίρεσιν ἤρξατο. Ἰστέον 
δ᾽ ὅτι (τὰ) ἑἰωνικὰ εἴωϑε δέχεσϑαι καὶ τροχαϊκὰς ὅτε 

m tr uiuo τεσ d ale s Pra e i. λοι, 

4 

——— 

1 βάσεως] συλλαβῆς libb. 7 καὶ δύο ἴαωβοι om. libb. 
18 οὐ inseruit Gaisf. ἀλλὰ τοῦ ἀπὸ] ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ lib.Gaisf. 
20 παρέλαβε] παρέλαβες Gaisf. 94 ἐκ τοῦ om. 110. 26 τὰ 
om. lib.Gaisf. 
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ἐστὶ κατὰ συμπάϑειαν (ἐπέμικτα). ὡς τὰ υχορίαμβιμὼ 
καὶ ἀντισπαστικὰ τὰ ἐαμβυκά. Ἔστι δ᾽ ὅτε" xal ἐξ 
ὅλων τροχαὐχῶν σύγκειται; ὡς ἐπὶ τοῦδε H 

GCQxikOv γὰρ εἶχε jpoto καὶ t0 üépu" Ὅμοιον. 

Διαιρεῖται δὲ ἀπὸ τοῦ τροχαϊχοῦ τῷ τὲ ῥυθμῷ ; p 
τῇ Quit [τὸ γὰρ τροχαϊκὸν εἰς πενϑημιμερῆ καὶ ἔφϑημι- 

μερῇ τεβνεται, τὸ δὲ ἰωνικὸν κατὰ ἁπλῶν ποδῶν] ὅταν 

δὴ τὸ χοριαμβικὸν λάβῃ τὰς τροχαϊκας. ἢ τὸ (QVL— 
xov τὰς ἰαμβικάς, καλοῦνται κατ᾽ ἀντιπαϑειαν" καὶ 

ὅταν μὲν τὸ χοριαμβικὸν κατ᾽ ἀρχὴν λάβῃ τὸ Eo 

χαϊκόν, ἐπιχοριαμβικὸν καλεῖται. ὅταν δὲ τὸ ἰωνι-- 
κὸν κατ᾽ ἀρχὴν δέξηται τὸν Pauov? ἐπιωνικόν 
ἐστιν: ἐπιαντισπαστικὸν δ᾽ οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ τὸ ἀν-- 

L| , * , , ^ , 1 ἱ IX ἈΞ 

τισπαστικὸν φύσιν εἶχεν ἐνίοτε καὶ ἀπὸ διτροχαίου 

ἄρχεσθαι, διὰ τὸ τρέπεσϑαι τὴν ἀρχὴν εἰς τὰ Ó 
σχήματα τῶν δισυλλάβων. Ἐξητεῖτο δὲ. διὰ τί τὰ 
ἰωνικὰ ἐδέξαντο τοὺς διτροχαίους" ἐπιλυόμεθϑα δὲ 
οὕτως" τοῖς ἰωνικοῖς ἐνδέουδι μετρικοὶ πόδες. εἰσὶ 
γὰρ ἐκ σπονδείου καὶ πυρριχίου τὼ ἰωνυκά" “μετρι-- 

' P , 3-5 P E , ἊΝ , 

xol δὲ πόδες εἰσὶ τροχαῖος i«upog δάκτυλος. ἀνά- 

παιστος, οἵτινες τῇ ποικιλίᾳ. τῶν χρόνων. κοσμού-- 

u&vo, . μέτρα ἴδια. ποιοῦσιν | oUTOL δὲ. χαλοῦνται 
ὠξτρικοὶ καὶ ῥυϑμικοὶ πόδες: τὰ δὲ ἰωνικὰ, μέτρα. 
μὴ ἔχοντα τὴν σύστασιν (ἐκ τούτων), τούτων ἐδεή-- 
ϑησαν. ἐπεὶ χαῦνά εἰσι τὰ. (VLC... τὰ δὲ. τροχαϊχα! 
σύντονα: ὕπως οὖν κρῶσίς Tug γένηται, συνηλὅον. 
τοῖς ἰωνικοῖς τὼ τροχαϊχά. Amat δὲ τῶν Qoa eden 

1 κατὰ συμπάϑειαν (ipeo ἐπίμικτα om. lib,Gaisf. 
6 τὸ γὰρ τροχαϊκὸν κτλ. eiecimus 18 ἐπιαντισπαστνλὸν Ὁ aisf., 
ἐπεὶ ἀντισπαστυκὸν lib. 28 δυθϑμικοὶ πόδες] ᾿ἀριϑμητιχοὶ 
z.lib.Gaisf, - 934 (ἐκ τούτων), τούτων} ἐκ τοὐύτῶν om. ἊΣ 
Gaisf. 

νὰ οἱ, d 

S. i n ΣΝ 

gu 
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ἐμπεσόντων εἰς τὰ ἰωνικά, τοῖς ἀντιπαϑέσι τῶν ic 
νικῶν συνῆλθον αἵ ἰαμβικαὶ διποδίαι, φημὶ δὴ τῷ 
— βαρρήναια καὶ χοριαμβικῷ. S. - 

οἰ δφϑημεμερῆ μὰν} Τὸ ἰωνικὸν ἐφϑημιμερὲς 

E. ἔχει πόδας καὶ συλλαβήν". καὶ ἐν. τούτῳ ἡ 
Ἐ’ Πρ ἐδώνρονα ἡ δὲ κατακλεὶς τροχαϊκή. 

S. Κλεομάχειον] Ὁ. Κλεύμαχος δ᾽. οὗτος πύκτης 
ἦν, ἐρασϑεὶς δέ ποτε νέου μετῆλθεν εἰς αἰοιηθεχήν! 8. 

- Cf. Strab. XIV :p. 959 (928) : Κλεῤμοίχου ὁ πύκτης, 
ὦ ὃς εἰς ἔρωτα ἐμπεσὼν κιναίδου τινὸς “καὶ παιδίσκης 

ὑπὸ χιναίδῳ. τρεφομένης ἀπεμιμήθατο τὴν ἀγωγὴν 
τῶν παρὰ κιναίδοις διαλέκτων καὶ τῆς ἠϑοποιίας. 

| v4. οὗ μολοσσοὶ] Εἰκότως δὲ ἐπὶ τῶν ἀρτίέων οὗ 
 μολοσσόί. - Τοῦ γὰρ μολοσσοῦ τιϑεμένου κατ᾽ “ἀρ--: 

χὰς καὶ τοῦ ἰωνικοῦ uev αὐτὸν εὑρίσκοντο πέντε 
μακραὶ ἐφεξῆς καὶ ἀρρυϑμία πολλὴ ἐγένετο" τοῦ δὲ 
μέτρου, ὃ ἐπιφέρει, ὃ πρῶτος. ἰωνικός, καὶ μολοσ-: 

᾿ σύς, εἶτα διτρόχαιος καὶ πάλιν μολοσσός: τὸ γὰρ 
ἣν ἡμῶν. καὶ τὸ yo πινῶν" μολοττοὶ ἀντὶ ὁλοκλή- 
ρῶν ἰωνικῶν. εἰσίν. Ἧ γὰρ τελευταία μακρὰ διαι- 
| govu£vy εἰς ι'δύο. βραχείας. ποιεῖ τὸν ἰωνυκὸν ἀπὸ: 
μείζονος ̂  ἐπεὶ xol τῶν. ἐπὶ «τέλους: δύο: βραχειῶν 
συναιρεϑεισῶν. ὁ “μολοττὸς γύνενᾶι. Ἔστιν: οὖν τὸ 
μέτρον. δίμετρον. ἀκωτάληριτουχ, τὸ καλούμενον" 'Κλεο- 
᾿μάχειον" τὸ δὲ ἐψόφησ᾽ ἐ διτρόχαιος εἶπε: yao ἐπι-: 

T μίγνυσϑαν. πρὸς, τὰς τροχαϊκῖφι αὐτό(ν)} Τὸ σελήθεβρ, 
ἐψύφησεν το. δἶτα ἀμοιβαῖον, ἐγὼ πίνων. ecce Zz6U- 
σιν καὶ ἀπόκρισιν. 

5. Πλήρης] Ἰωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληρτον, 
0 καλεῖται Πραξίλλειον:. βραχυκατάληκτον. δέ, διότι 
E. 

E 0016: ἀρρυϑμία) ἀριϑμία. Me 96osbezédia c αὐτό. τὸ M 
Gas) τροχαϊκάς, τὸ αὐτὸ Tus c ᾿ | το 



10 

15 

20 

25 

192 ZXOAIA A 

δύο συλλαβαῖς ἐνδεῖ πρὸς τὸν τέλειον τρέμετρον 
ἰωνικόν. 

P zo es 

——————— X 

6. ἀναπαίστου) “Πότε λυομένων τῶν ἄκρων τοῦ 
ἰωνικοῦ PNE ἀνάπαιστος ἐκ δύο βραχειῶν xol | 
μακρᾶς, καὶ “πυρρίχιος ἐκ δύο βραχειῶν: τοῦ δὲ - 
τροχαίου λελυμένου γίνεται ὁ τρίβραχυς. Zvyye- 

νὴς ovv ὃ τροχαῖος τῷ ἰωνικῷ. Τῶν γὰρ δύο μα- 
κρῶν τῶν ἄκρων λυϑεισῶν εἰς τέσσαρας βραχείας 
καὶ τῶν δύο βραχειῶν μενουσῶν $& (βραχεῖαι) γέ- 
γνονται αἷ πᾶσαι" αἱ δὲ ἕξ βραχεῖαι, ἄδηλον, εἴτε 
τοῦ ἰωνικοῦ λυϑέντος, εἴτε τοῦ τροχαίου γεγόνασιν. 

1. Ἥρην] Ἰωνικὸν τετράμετρον βραχυκατάληκτον, 
ὃ χαλεῖται Σωτάδειον, ἐκ τριῶν ἰωνικῶν καὶ ἑνὸς 
τροχαίου: ἐνδεῖ δὲ δύο συλλαβαῖς εἰς τὸ ἰωνικὸν 
εἶναι ἀκατάληκτον. TMMRY 

8. ἀσαροτέρας) TO ac«gorse δεύτερος παίων" Gv— 
στέλλουσι γὰρ οἱ Αἰολεῖς τὸ α, ὡς ἐν τῷ 

μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ἀνίαισι. 

Ὃ δὲ ϑέλει τοιοῦτόν ἐστι" βλαβερωτέρας [ἀντὶ 
τοῦ αὐτὴ] οὐδαμῶς ἐμοί ποτε εἰρήνη σέϑεν ἐπιτυ-- 
χοῦσα. Ὁ πρῶτος πούς ἐστι παιὼν δεύτερος, ασα-- 
gore* συστέλλουσι γὰρ οἱ Αἰολεῖς τὸ α τοῦ ἄσαισιν 
ὡς ἐν τῷ μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ἀνίαισιν. Ὥσπερ δὲ 
᾿ἀφροδίτη ᾿ἀφρόδιτα φασὶ συστέλλοντες τὸ c, οὕτω 
καὶ τὸ εἰρήνη εἴρηνα. S. 

, 2 - ^ M c , * ^ 9 

9. ποαρῚ ἸΙωνικῷ γὰρ Ovrw ἡ πρῶτη βραχεῖα ἀπ-- 
, » Ἁ M Y , ελείρϑη ἡ πο. Ἔχει δὲ ἰωνικὴν διποδίαν, εἶτα 

τροχαϊκχήν. 

4 γίνεται ὁ ἀνάπαιστος ῇ (leg. καὶ) ὁ πυρρί L0g* ἐὰν γὰρ 
AE τὴν πρώτην μακρὰν τοῦ ἰωνικοῦ γίνεται ἀνάπαιστος Μ 

(βραχεζαι) adiecimus. 11 τροχαίου] τροχαϊκοῦ Μ 19 
[dvi τοῦ αὐτὴ] eiiciendum. , 20 ἐμοὶ] μοῦ lib.Gaisf. εἰρήνη] 
εἰρήνης 110. Θ αἰδῇ, 23 μήμε ἄσαισι μὴ δ᾽ ἠνίασιν. ὥσπερ δὲ lib. 
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10. παραλαμβάνουσι) Τουτέστι τὴν πρώτην μα- 
κρὰν τοῦ ἰωνικοῦ βραχύνοντες, τὴν τοῦ τελευταίου 
ποδὸς βφαχεῖαν μηκύνοντες, ὅ ἐστι. σπονδεῖον τὸν 

j δεύτερον ἁπλοῦν πόδα ποιήσαντες . ὡς ἔϑος τῷ 
$ 5 τροχαίῳ. 

: 11. παραλαμβάνοντερ] Ὅπου μὲν ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ 
βραχείας ἀρχομένου, ὅπερ ἐστὶ παιωνικοῦ δευτέρου 

|. καὶ τροχαΐϊχοῦ ἑπτασήμου ἤτοι ἐπιτρίτου β΄. ὡς τὸ 
3 πρῶτον 

10 δέδυκε μὲν & σελάνα. 2^ 
e. Y P , 2 3 — » " 

ὅπου (δὲ) ὡς προείρηται, ἐξ ἰωνικῶν καϑαρῶν καὶ τρο- 
χαϊκῶν. Τὸ οὖν & σελάνα ἑπτάσημός ἐστι τροχαϊχή. 
Τροχαῖος γάρ ἐστι καὶ σπονδεῖος, μακρὸν γάρ ἐστι 

^ Ὁ » v 4? ce , 2405 καὶ τὸ τελευταῖον α. Ἔστιν ovv τὸ & σελάνα éní- 
15 τριτὸος δεύτερος, τῆς α τελευταίας ἀντὶ μακρᾶς πα- 

ραλαμβανομένης. 

Εἰς κεφ. ιβ΄. Περὶ τοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος ἰωνικοῦ 

ΣΧΟΛ. Α. 

1. ἡ μὲν τρέτη παιωνικὴ) Τουτέστι τρίτος παίων. 
20 Γίνεται 0$ παλιμβάκχειος τῶν πρώτων δύο βρα- 

χειῶν εἰς μακρὰν συναγομένων, ὥστε γέίνεσϑαι ἐκ 
δύο μακρῶν καὶ βραχείας" τοῦ δὲ ἰωνικοῦ τῶν 
πρώτων δύο βραχειῶν εἰς μακρὰν συναγομένων 
γένεται ὃ μολοττός. 

E?5 2. τό γε μὴν] "Ex τεσσάρων ἰωνικῶν᾽" ἐνδεὶ δὲ 
συλλαβῇ διὰ τὸ καταληκτικόν. Τοιοῦτον καὶ τὸ 
μετ᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ἕτερον. 

di 
6 ἰωνικχοῦ) ἰαμβικοῦ libb.Gaisf. 11 δὲ om, libb. 19 

Τουτέστι τρίτον παίωνα M 

METRICI GRAECI. 13 



5 

10 

15 

20 

194 EZXOAIA A 

3. Τὸ δὲ ἃ δ᾽ οὐδέτερόν ἐστιν ἄρϑρον. ἐν cv- 
στολῇ τὸ α ἔχον, ἀντὶ τοῦ ἅ τινα. 

4. &vaxAGucvov| Τὰ εἰρημένα ἀνακλώμενα οὐκ 
εἰσίν. Οὔτε γὰρ ἡ ἐσχάτη τοῦ ἰωνικοῦ μακρὰ οὖσα 
γέγονε βραχεῖα, οὔτε δὲ τροχαΐκὴν ἔχουσιν, ἀλλὰ 
καϑαρά εἰσιν. Ἴσως δὲ περὶ τῶν ἑξῆς ὁ λόγος. 

40, Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἀνακλώμενον μέτρον τοι-- 
oUrOv ἐστιν ὡς ἰωνικὸν εἶναι τὸ dz ἐλάσσονος τὸ 
ααβαβαββ. Ζέγεται δὲ οὕτως ὅτι ἡ τελευταία τοῦ 
πρώτου ποδὸς ἀνακλᾶται ἐπὶ τὴν τοῦ δευτέρου ἄρ-- 
χουσαν βραχεῖαν ὡς εἶναι τὸ πρῶτον ἀντὶ ἰωνικοῦ 
παίωνα τρίτον, τὸ δὲ δεύτερον ἐπίτριτον δεύτερον. 

ri A , d 3 , ^ 

Ὕστερον δὲ [r0] dp MOM ev OY ἐκλήϑη (μητρῳακον) 
τ M , A , - 

διὰ τὸ πολλὰ τοὺς νεωτέρους εἰς τὴν μητέρα τῶν 
» , , - , - ^| * 

ϑεῶν γράψαι τούτῳ τῷ μέτρῳ. Γαλλιαμβικὸν δὲ 
, , 5 , 2 b. , Ἁ , 

ἐχλήϑη., ἐπεὶ λελυμένον ἐστὶ τὸ μέτρον οἵ δὲ I'«4- 
λοι διαβάλλονται ὡς ϑήλειαν νόσον ἔχοντες: διὸ 

' , , »: c , - δ 
καὶ σώματα φόρον ἐτέλουν Ῥωμαίοις εἰς τοῦτο" οἵ 

τοιοῦτοι δὲ ἱερεῖς εἰσὶ ΖΙήμητρος. 
4*. Ἰστέον ὅτι τοῦτο τὸ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ἰωνικὸν 

λέγεται ἀνακλώμενον καὶ μητρῳακὸν καὶ γαλλιαμ-- 
βικὸν ἀπὸ τοῦ τοὺς Γάλλους. 0 ἐστι τοὺς κιναίδους. 

ἐἰαμβίξειν καὶ ὑμνεῖν τὴν Ῥέαν κατὰ τὴν ἄγραν. 
Zh τοῦτο γὰρ καὶ μητρῷον. Ἴσως δὲ διὰ τοῦτο 
καὶ ἀνακλώμενον διὰ τὴν κλάσιν τῆς φωνῆς αὐτῶν 
καὶ ἁπαλότητα. Ὧι καὶ Καλλέμαχος κέχρηται. Ἔστι 

1 τὸ δὲ & δ᾽ ἀνάγκα Tu, τὸ δὲ ἄνδρες Μ ὅ οὔτε δὴ τρο- 
χαϊκὸνΜ — 1—12 Initium scholii non hoc loco, sed inter scho- 
lia capitis III traditur pag. 125. Inde huc repetivi. 51 Ante 
verba Γαλλιαμβικὸν δὲ κτλ. collocavi haec: Ὕστερον δὲ τὸ 
ἀνακλώμενον κτλ. lin. 18 sqq., quae librarii errore ex interpre- 
tamento in "psum enchiridion cap. XII irrepserunt. 13 τὸ 
et μητρῳακὸν om.libb. — 15 Γαλλιακὸνμ —— 26 0 libb. 
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, ἀταξία πολλὴ ἐν τῇ χρήσει ὧν περιφέρει χρή- 
σεῶν καὶ μάλιστα ἐν τοῖς πρώτοις ποσί. S. 

44, ᾿ἀνακλώμενον δὲ καλεῖται τὸ μέτρον διὰ τὴν 
ποιὰν τοῦ μέτρου συμπάϑειαν: ἡ γὰρ τελευταία 
τῶν προτέρων ποδῶν ἀνακλᾶται τῇ ἀρχῇ τῶν δευ- 
τέρων διὰ τὸ ἐν ὀρχήσει ἀνακλασμὸν μελῶν γίνεσθαι. 

D. Γαλλαὶ] Ὁ πρῶτος μολοττός ἐστιν. εἶπε γὰρ 
ὅτι δέχεται μολοττὸν ἐν ταῖς περιτταῖς. αἱ δὲ ἑξῆς 
ἰωνικαί: δηλονότι ἐπιμιγνύουσι τὰ προειρημένα τοῖς 

10 καϑαροῖς" ἰδοὺ γὰρ τῶν ἄλλων καϑαρῶν ὄντων τὸ 
μὲν πρῶτον ἔχει τὸν πρῶτον μολοττόν᾽ περιττὴ γὰρ 
ἡ χώρα᾽ τὰς δὲ ἑξῆς ἰωνικὰς καϑαράς" τὸ δὲ δεύ-- 

-. τερον, ὁμοίως τῷ πρώτῳ, μολοττόν, κατὰ συνίξζησιν 
- τῶν δύο βραχειῶν, τῶν μετὰ τὰς δύο μακρὰς εἰς 
τ μίαν λαμβανομένων: αἷς ἔντεα, αἷς ἔντη: ὁμοίως 

καὶ ἐν τῷ χάλκεα, χάλκη. 

| 6. usycAco|] Ταῦτα μὲν ἐξ ἐπιμιξίας εἰσὶν &va- 
|. κλώμενα βραχυκατάληκτα. Ἔχουσι γὰρ τὴν ἐσχά- 
| τὴν τοῦ ἰωνικοῦ βραχεῖαν ἀντὶ μακρᾶς. Εἴρηται 

| 20 δὲ κατ᾽ ἀρχήν, ὅτι ὅταν ἐπιμέίσγηται τῇ τροχαϊκῇ; 

ἢ 
i ᾿ς πάντως 5 πρὸ αὐτῆς ἔσται πεντάσημος, 0 ἐστι παι- 
— eux: ὡς ἡ κοψεν ὥστε, τροχαϊκὴ συξυγία οὖσα, 
! ἔχει τὴν πρὸ αὐτῆς τὴν τὲ μ᾽ ἔρως & παιωνικήν. 
E τὸ δὲ ἑξῆς τὸ προσελεξάμαν δύναται καὶ ἀνακλώ-- 
E μενον εἶναι, δύναται xal ἐπίμικτον πρὸς τὰς τρο- 

χαϊχάς., τῆς παιωνικῆς προκειμένης , ὁμοέως τοῖς 
προλεχϑεῖσιν. ἔστι γὰρ ἡ μὲν πρώτη συξυγέα, προσ- 

᾿ς ελέεξα, παίων τρίτος" ἡ δὲ δευτέρα, μαν ὄναρ xv, (τῆς 
Xv) μακρᾶς γενομένης διὰ τὸ ἐπιφέρεσϑαι τὸ προ, 

80 ἐστὶ τροχαϊκὴ ἑπτάσημος, τῆς πρώτης μακρᾶς ἀνα- 

17 μὲν om.M 80 τῆς πρώτης μακρᾶς nmi τῆς 
ες ἀντανακλωμένης Μ 

13 * 
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κλωμένης ἐπὶ τὴν τελευταίαν βραχεῖαν τῆς πρώτης 
συξυγίας. Βραχεῖαν γὰρ αὐτὴν εἰπὲ καὶ οὐκ ἂν ποιοῖ 
τὸ (ovixÓv: κοινῆς δὲ συλλαβῆς γενομένης τῆς κυ 
διὰ τὸ ἄφωνον εἶναι καὶ ἀμετάβολον τὰ ἑξῆς ἔσται 
ἡ προειρημένη ἐπιμιξία. 

1. Διονύσου] Ὁ δεύτερος ποὺς μολοττός, τουτ- 

ἕστιν ἰωνικὸς ἀπ᾿ ἐλάσσονος τῶν πρώτων δύο βρα- 

χειῶν εἰς μίαν μακρὰν συναιρεϑεισῶν: ὃ δὲ πρῶ- 
τος ποὺς ἰωνικός.  —» 

Εἰς κεφ. ιγ΄. Περὶ παιωνικοῦ 

ZXO A. A. 

1. παιωνικὸν] Οὔκουν ἀπεδοκίμασαν ot μετρικοὶ 
Mi ^ , ᾽ M 5$* n o , 

τὸ παιωνικὸν μέτρον, ἐπεὶ οὐδὲ oí ῥυϑμικοί. Παι-- 
A , Ἁ H e , , e , 

ὠνικὰ γάρ φασι τὰ ἕν ἡμιολίέῳ λόγῳ. Ἡμιόλιον 
ς x » 

δέ ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς κατὰ πλάτος εἰρημένοις αὐτοῦ 
ἕνδεκα βιβλίοις φησί, τὸ ἐξ ἑνὸς ἡμίσεως ποδὸς 
συγκείμενον" ὡς οἵ τρισύλλαβοι πόδες ἐκ τῶν δι- 
συλλάβων. Αὐτοὶ δὲ οἵ μετρικοὶ τοῦ παιωνικοῦ 
τρία εἴδη φασί" τὸ ἐν κρητικῷ, τὸ ἐν βακχείῳ, τὸ 
ἐν παλιμβακχείῳ: πάντα δέ ἐστι πεντάσημα. Εἰ δέ 
τις ἔροιτο πῶς (τὸ) μέτρον τὸ παιωνικὸν μόνον 
παίωνα πρῶτον δέχεται καὶ τέταρτον, οὐδὲ δεύτε-- 
ρον καὶ τρίτον, ἴστω, ὡς οὐχ ἀπὸ τῶν παιωνικῶν 

- ? , A , 2 2v 6 9 e , 

ποδῶν ὠνόμασται τὸ μέτρον, ἀλλ΄ ὅτι £v ἡμιολέῳ 

2 εἶπε καὶ οὐκ ἐποίει libb. θ ποὺς ... 9 ποὺς] στέχος 
. στίχος libb. Gaisf. 6 τουτέστιν] ἐστιν libb.Gaisf. 18 

Αὐτοὶ δὲ] αὐτοί τε lib.Gaisf. 21 πῶς (τὸ) μέτρον] τὸ om. 
lib.Gaisf. 23 παιωνικῶν)] παιώνων lib.Gaisf. 
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ἐστίν. Κύριος δὲ ἐν αὐτῷ ποὺς ὃ κρητικός, Og 
λύων μὲν τὴν πρώτην ποιεῖ (τὸν) παίωνα τέταρτον" 
[ὁ γὰρ ἀμφίμακρος λύει τὴν πρώτην συλλαβὴν καὶ 
ποιεῖ τὸν ἐκ τριῶν βραχειῶν καὶ μιᾶς μακρᾶς παίωνα 
τέταρτον" λύων δὲ τὴν ἐσχάτην αὐτὸς Ó ἀμφίμα- 
κρος ποιεῖ παέωνα πρῶτον, λύων δὲ ἄμφω ποιεῖ 
τὸν πεντάβραχυν. Ἡλιόδωρος δέ φησι κοσμίαν si- 
ναι τῶν παιωνικῶν τὴν κατὰ πόδα τομήν. ὅπως ἡ 
ἀνάπαυσις διδοῦσα χρόνον ἑξασήμους τὰς βάσεις 
ποιῇ καὶ ἰσομερεῖς ὡς τὰς ἄλλας. οἷον. 

οὐδὲ τῶν κνωδάλων οὐδὲ τῶν Ξυρσύλων. 

Τούτου δὲ πάλιν ὑφαιρουμένη μὲν ἡ πρώτη ἐᾷ τὸ 
ἐκ βακχείου. ἡ δὲ δευτέρα τὸ ἐκ παλιμβακχχείου" 
ὁμοίως δ᾽ ἐν τοῖς Γεωργοῖς ᾿Δριστοφάνης κτλ. S. 

2. τό τὲ χρητικὸν] Ὁ πρῶτος παίων τὰς ἐν τέ- 
λει δύο βραχείας συνελὼν εἰς μίαν μακρὰν ποιεῖ 
τὸν κρητικόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν ἀμφίμακρον" ὁ δεύτε- 
ρος πάλιν τὰς τελευταίας συνελὼν ποιεῖ τὸν fx- 
χειον" ὁ δὲ τρίτος πάλιν, τὰς πρώτας δύο βραχείας 

συνελών, ποιεῖ τὸν παλιμβάκχειον. 
9. μελοποιέαν] Εὑρισκομένων γὰρ δύο μαχρῶν 

ἐφεξῆς καὶ μιᾶς βραχείας πάλιν ἀρρυϑμία πολλὴ 
γένεται. ἐν τετραπλασίονε γὰρ λόγῳ εὑρήσεται. 
Ἐπὶ μέντοι γε τοῦ ἀμφιμάκρου ἡμιόλιος ὃ λόγος 
γένεται. 

1 κύριος] κυρίως lib.Gaisf. 2 τὴν πρώτην) τὸν πρῶτον 
lib.Gaisf. ποιεῖ (τὸν) παίωνα!] τὸν om. lib.Gaisf. 8 [δ γὰρ 
ἀμφίμακρος — 5 τέταρτον uncinis inclusimus, 4 ποιεὶ τὸν 
ἐκ τριῶν] π. τῶν ἐκ τριῶν lib.Gaisf, 11 οὐδὲ τω κνακάλω 
οὐδὲ τῶ νυρσύλω 110. 18 ἐκ βακχχείου) ἐκ βραχείου 110. 14 
Γεωργοῖς Gaisf., νεούργοις lib. 22 μιᾶς βραχείας Pauw, δύο 
βραχειῶν libb. ἀριϑμία M 88 καὶ ἐν τετραπλασίονι λόγῳ 
Τὰ εὑρήσεται) εὑρίσκεται Boeckh 94 ἡμιόλιος ὁ λόγος 
Gaisf., διπλασέων ὁ λ. libb. 
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4. λύσεις! Αὐτοὶ οὗτοι οἱ πόδες λύονται εἰς τοὺς 

παίωνας" ἡ γὰρ πρώτη συλλαβὴ τοῦ κρητικοῦ Avoué- 

νη ποιεῖ" τὸν τέταρτον παίωνα, ἡ δὲ ἐσχάτη τὸν πρῶτον. 
D. ὦ πόλι φίλη] Ὅλοι παίωνες πρῶτοι κοινῆς 

οὔσης τῆς xs ἐν τῷ λὴ κέκροπος, τῆς τελευταίας 
^ ^ , , ^ Ἁ Α , 

μόνης τὸν κρητικὸν ἐχούσης. Ἔστι δὲ τὸ μέτρον 
παιωνικὸν τετράμετρον. 

, 3 — ^ M ᾽ 3 ^ , , 6. ἐν ἀγορᾷ] Τὸ γὰρ ἐν ἀγορᾷ τέταρτον παίωνα 
, ^ » , ς. ) Α ^ , Co ow , 

ἀντὶ τοῦ πρώτου ἐδέξατο: τοὺς δὲ δύο ἑξῆς πρώ- 

τους παίωνας. 

7. Εἰς χορὸν] Πάλιν τὸ ,v«g βοᾶν““ κρητικὸν 
παρέλαβεν ἐν μέσῳ καὶ τὸ ..εἰσὶν dg κρητικχόν. 

χ} x δ “- ς , , 
Ὅλως δὲ οἱ τελευταῖοι ὁμοίως κρητικοί. 

8. μᾶτερ] Ὅλοι κρητικοί, τοῦ πότνια τῆς α ἀντὶ 
μακρᾶς, τῷ λόγῳ τῆς κοινῆς, καϑὸ κατέμιξε, λαμ-- 

βανομένης" ἔτι δὲ καὶ διὰ τὴν τῶν δύο συμφώνων 
ἐπιφοράν. 

πότνια] Ἰστέον ὅτι ὁ Ὡρός φησιν ὡς ἀντὶ μα- 
- H - 3 2A € , : δ Ων j 

κρᾶς ἐνταῦϑα τὸ ὃ τοῦ πότνια, κοινὴ ov συλλαβὴ 

ὅτι ἀπήρτισεν εἰς μέρος λόγου, ὡς τὸ 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχή. 

ἀλλὰ μᾶλλον δεῖ μὴ κατὰ τοῦτο λέγειν αὐτὸ μα-- 
κρόν, ἀλλ᾽ ὅτι ἔχει δύο σύμφωνα ἐπιφερόμενα, τὸ 
XÀ τοῦ κλῦϑι. S. 

9. δέ zovs] Ἰδοὺ αἵ μὲν τρεῖς βάσεις ἐκ τοῦ 
πενταβράχεος" ἡ δὲ τετάρτη ἐκ τοῦ τετάρτου παίω--: 

8 τέταρτον... . πρῶτον] πρῶτον. . τέταρτον Μ 8 παι- 
ὥνα libb.Gaisf. 9 τοὺς δὲ δύο ἑξῆς] τοὺς δὲ τέσσαρας ἑξῆς 
(i. e. δ΄ ἑξῆς) libb. ,,Lege τρεῖς" male Gaisf. negligens He- 
phaestionis praeceptum ,T0UG πρώτους παίωνας παραλαμβά- 
νειν πλὴν τῆς τελ ευταίας χώρας“. 14 πότνια τῆς € Pauw, 
πότν. tO α libb.  '19 τὸ « τὸ πότνια lib.Gaisf. 24 «A τὸ 
41791 lib.Gaisf, 
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vog, τῆς ve πάλιν ἐν τῷ νεβροχίτων ἀντὶ βραχείας 
παραλαμβανομένης. 

10. ϑυμελικὰν ἴϑι μάκαρ καὶ τὰ ἑξῆς) Ex τῶν 
καλουμένων Ζελφικῶν ἐστὶν ἡ προκειμένη χρῆσις, 

5 μὴ ἐχόντων τὸ ὄνομα τοῦ ποιητοῦ. S. 
11. Ὧι 05] Ἐπὶ τὰ πρῶτα ἀνατρέχει, ὅπου ἔφη, 

ἐπιτηδεύουσι λαμβάνειν τοὺς πρώτους παίωνας καὶ 
τὰ ἑξῆς καί φησι τὸ ὅμοιον καὶ ἐπὶ τῶν πενταμέ- 
τρῶν πεποιηκέναι Θεόπομπον. 

10 12. Ζύναται] Ὁ γὰρ παίων πεντάχρονός ἐστι, 
καὶ οἱ εἰς αὐτὸ τὸ μέτρον ἐμπέπτοντες, ὅ τε κρητι- 
κὸς καὶ ὁ βακχεῖος" ὥστε εἶναι τὸ ἕξάμετρον τριά- 
κοντὰ χρόνων" πεντάκις γὰρ ἕξ τριάκοντα. ἝἭως 

᾿ς τούτου δὲ προβαίνει ἡ ποσότης τῶν ἐν τοῖς στίχοις 
. , € , H M » mci 

— 15 χρόνων κατὰ Ἡφαιστίωνα" ἐπεὶ x«9' ἑτέρους καὶ 
- ἕως A. Ἔνϑα τὰ ὑπὸ τὸ τρίτον γένος τῶν ποδῶν 

ὡς ἔχοντα ἕξ χρόνους οὐδέποτε ποιεῖ ἑἕξάμετρον 
| ς Ἁ , ' , e ' - ῳὑπερπίπτοντα τὸν ΔΛ. Πλὴν σημείωσαι, ὃτι TO 

1 Ἁ , Li M P d e M M 

κρητικὸν διαφέρει πρὸς τὰ ἀλλα μέτρα. Τὰ μὲν 
Ἁ M ? 2 ’ M , - 3 " 920 γὰρ ἄλλα κατ ἀφαίρεσιν τὰ ἀντιπαϑοῦντα αὕτοῖς 

μέτρα τίκτει" ὥσπερ τὸ ἰαμβικὸν κατ᾽ ἀφαίρεσιν 
τῆς ἐν τῇ ἀρχούσῃ βραχείας τίκτει τὸ τροχαΐκόν" 
τροχαϊχὸν δὲ κατὰ ἀφαίρεσιν τῆς ἐν τῇ ἀρχούσῃ 
μακρᾶς τίκτει τὸ ἰαμβικόν' ταὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ 

: - ^ 3 - A , Ἁ 25 δαχτυλικοῦ καὶ ἀναπαιστικοῦ. Τὸ μέντοι κρητικὸν 
κατ᾽ ἀφαίρεσιν τῆς ἐν τῇ ἀρχούσῃ μακρᾶς ποιεῖ τὸ 
βακχειακὸν μέτρον, ὃ μονοειδὲς αὐτῷ. Αὔξεται δὲ 
τοῦτο καὶ μέχρι ἑξαμέτρου. 

P 
1 

k 

5 

E 

- fi 

8 πενταμέτρων Pauw, τετραμέτρων libb. 15 x«9" ἕτέ- 
ρους] cf. Jo. 'Tzetz. p. 95 Cram. , καϑ' ἕτερον libb.Gaisf. 28 
τροχαϊκὸν δὲ κατὰ dqaíosc.] καὶ τὸ τροχαϊκὸν κατὰ dg. M 
27 αὐτῷ Tyrwhitt, μονοειδὲς αὐτό libb.Gaisf., ὁμοιοειδὲς αὐτῷ 
Bentley, ὁμοιοειδὲς αὐτό Pauw 

Nw .... 
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18. μονοειδῶν)] Μονοειδῶν ὡς πρὸς ἀντιδιαστο-- 

λὴν τῶν ἀσυναρτήτων. ᾿Εκεῖνα γὰρ ἐκ δύο εἰδῶν 
συνέστηκεν (!). 

14. ὁμοιοειδῶν) Ὁμοιοειδῶν, διότι ὑπὸ τὸ αὐτὸ 
εἶδος ἀναφέρεται πλείονα. οἷον ὑπὸ τὸ ἀντισπαστι-- 
κὸν τὸ Φερεχράτειον, τὸ Γλυκώνειον, ὁμοίως κἀπὶ 
τῶν ἄλλων (!). 

Εἰς «sq. ιδ΄. Περὶ τῶν xav. ἀντιπάϑειαν 
μίξεων 

- ZXO A. A. 

1. Τῆς δὲ κατ᾿ ἀντ Ἐνταῦϑα περὶ τῶν τοῖς 
ἀρχαίοις εἰρημένων μεμιγμένων [τινῶν] κατ᾽ ἀντι-- 
πάϑειαν [ἀλλήλων ὄντων] μέτρων βούλεται διαλαβεῖν 
ὁ τεχνικὸς καὶ λέγει, ὅτι τὰ πυκνότατα τουτέστι τὰ 
συνήϑη ἐν τῇ χρήσει προφέρω. S. 

2. ὥστε εἶναι τ. X. v.] Φησὶ τὸ β λάμβανε ue 
xov: τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ B, ὅτι β΄ χφόνοι εἰσὶν 

οἵτινες καὶ ἀπεργάξονται τὴν μακράν" τὸ δὲ αἱ 
τὴν βραχεῖαν ἐξ ἑνὸς χρόνου ovcav. S. 

9. ἀνακλωμένου) ᾿δἀνακλώμενον καλεῖται τὸ μέ-- 
τρον, ὅτι πολλάκις ὁ λείπων χρόνος ἔν τινι βάσει 
ἀνακλᾶται εἰς ἄλλην βάσιν, ὥσπερ τῆς δευτέρας 
βάσεως τοὺ δευτέρου) παραδείγματος ἐλαττομένης 
χρόνῳ" παίωνα γὰρ ἔχει τρίτον πεντάσημον, ὁ λεί- 

12 εἰρημένων) εὑρημένων lib.Gaisf. 12 τινῶν οὐ 18 ἀλ- 
λήλων ὄντων librorum eiicienda, 15 προφέρω] περιφέρω 
libb. Gaisf, 23 ἐλαττομένης S, λειπούσης͵ MTudGaisf. 24 
παίωνα γὰρ κτλ.] παίων γάρ ἐστι τρίτος ἀντὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ 
ἐλάττονος S 
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| 1 πῶν χρόνος ἀνεκλάσϑη ἐν τῷ ἀφροδίταν (μακρὸν 
Τ γάρ ἐστι τὸ ταν S.)* (ἑπτάσημον γὰρ ἔχει διποδίαν 
| vooycixQv: ἔχει δὲ οὕτως ὡς ὑποτέτακται ὑπὸ τοῦ 
— vegywuxoU. Ἡ γὰρ τελευταία τῆς δευτέρας ὀφείλουσα 
6 εἶναι μακρά, βραχεῖά ἐστιν: ἡ δὲ πρώτη τῆς τρίτης 
| ὀφείλουσα βραχεῖα εἶναι, μακρά ἐστιν, ἥτις Gva- 
 χλᾶται ἐπὶ τὴν πρὸ αὐτῆς συλλαβὴν καὶ κατὰ ἀν- 
 τιστροφὴν νοεῖται. ΜΤι).᾿ 

y 
Ou. 

Eig κεφ. ιε΄. Περὶ ἀσυναρτήτων 

ΣΧΟΔ. A. 

1. μηδὲ ἕνωσιν] Ὡς τὰ ἐλεγεῖα. Τὸ γὰρ πρῶ- 
τον μέρος τοῦ ἐλεγείου πρὸς τὸ δεύτερον οὐχ ἥνω- 

ται ἐν τῷ μέτρῳ (οἷον μὴ κοινωνίαν ἔχοντα. ἀλλὰ 
ἀσυνάρτητα ὄντα MTu): (διὸ ἀσυνάρτητα καὶ τὰ 
ἐλεγεῖα λέγει S). Ἰστέον δὲ ὅτι ἀσυνάρτητα yíve- 

ται τὰ ἥάντα ξδ΄. Τὰ γὰρ ὀκτὼ μέτρα τοῖς ὀκτὼ 
Η μέτροις. τοῦτ᾽ ἔστιν ἑαυτοῖς, ἐπιπλεκόμενα, τὰ EÓ' 

ταῦτα γένεται. ᾿Δ4πὸ τῶν ἑξασήμων uiv Ag: ἕξά- 
xig γὰρ τὰ ς΄, ÁAg. Τῶν δὲ τετρασήμων τέσσαρα. 

) Τὰ (δὲ) λεγόμενα ἐπισύνθϑετα εἰσι xÓ', ἃ καὶ αὐτά 
ἐστι τῶν ἀσυναρτήτων. Ἔτι καὶ ϑάτερον τρόπον, 
τούτων μονοειδῆ μέν ἐστιν ὀχτῶ μονοειδὲς δὲ 
λέγεται ἀσυνάρτητον, οἷον τὸ ἐλεγειακόν: ὁμοιο-- 

——— ————Ü 
. J zy 

7 καὶ κατὰ ἀντιστρ.] fort, ὡς πολλάκις καὶ κατὰ ἀντιστρο- 
Qv νοεῖται. pro νοεῖται habet vos? x, Μ 17 ξδ΄ ταῦτα] £O 
rovrov M 19 Τῶν δὲ τετρασήμων τέσσαρα. Τὰ (om. δὲ) λε- 
γόμενα ἐπισύνϑετα εἰσὶ κδ΄ libb.] Τῶν δὲ τετρασήμων εἰσὶ 
χδ΄, καὶ τέσσαρα τὰ λεγόμενα ἐπισύνϑετα cum Pauw.Gaisf.!! 
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εἰδὴ δὲ Óxvo, oiov ὅταν τὰ ἰαμβικὰ μὴ τέλεια 
ὄντα χοριαμβικοῖς ἢ ἀντισπαστικοῖς ἐπιφέρηται ἢ 
τροχαϊκὰ ἰωνικοῖς, ἢ ἐναλλάξ’ ἐπισύνϑ'ετα δὲ xÓ' - 
ἀντιπαϑῆ x0, ὧν τὰ μὲν πρώτης ἀντιπαϑείας, 
ὅσων μιᾶς συλλαβῆς ἐκτιϑεμένης τὸ ὅλον ἕν ποι-- 
εἴ(ται). 

2. ἡμιολίου] Ἡμιόλιον εἶπε τοὺς τρεῖς ἁπλοῦς 
πόδας. ἤγουν τὸ ἥμισυ τοῦ τριμέτρου. STu. 

3. ἑφϑημιμεροῦς) Ἑφϑημιμερές ἐστι τὸ ἀπαρτί- 
Cov τὸ τοῦ λόγου μέρος μετὰ τρεῖς ἁπλοῦς πόδας 
καὶ συλλαβήν. Slu. 

4. of δὲ μετ᾽ αὐτὸν] Ὅ ἔστιν οὐκ εἰς τὸ ἑφϑη- 
μιμερὲρ τὸ μέρος τοῦ λόγου ἀπαρτίξοντες, ἀλλ᾽ ἡ 
πρὸ ἢ μετά, οἷον πρὸ τοῦ λῆξαι el μέρος λόγου 
ἐγίνετο ἑφϑημιμερές. S Tu. 

5. ἀχφειόγελως] Ἔν γὰρ τῷ Aog ἔληξε τὸ μέρος 
τοῦ Aóyov: τὸ δὲ ἑφϑημιμερὲς ἐστιν ἐν τῷ ὁ καὶ 
ἔτεμε τὸ OuLAe. 

6. εὐδαίμον Εὐδαίμον᾽ ἔτικτέ (σε μή). σπον-- 
δεῖος. ἀνάπαιστος, (ἀνάπαιστος)" ἡ μη συλλαβὴ μὴ 
λήγουσα εἰς μέρος λόγον. 

1. ἐνταῦϑα)] Ἐνταῦϑα γὰρ ὁμοίως, ὡς ἐν τῷ 
ἑφϑημιμερεῖ, ἀπήρτισται τὸ τοῦ λόγου μέρος" ἐν δὲ 
τοῖς πρὸ αὐτοῦ (δυσὶ πρὸ συλλαβῆς τοῦ ἑφϑημιμε-- 
ροῦς ἡ τομὴ τοῦ μέρους τοῦ λόγου γέγονε. 

8. τὸ δὲ προσοδιακὸν μέτρον ἐλέγετο ἐν ταῖς 
πανηγύρεσι καὶ εὐχαῖς: συνέστηκε δὲ ἐξ ἰωνικοῦ 

4 ὧν τὰ μὲν πρώτ T ἀντιπαϑείας M, τὸ pro τὰ STuGaisf. 
ὅ ὅσων... -ν ποιεῖται] ὅσον... «ὃν ποιεῖ libb.Gaisf. 16--18 Hoc 
schol. in | libb. legitur post lin. 6. 19 (σε μή) et 20 (ἀνάπαιστος) 
om. libb.Gaisf. ἡ μη συλλαβὴ] ἡ ͵Ἀτὲ G.libb.Gaisf. 24 τοῖς 
πρὸ αὐτοῦ Pauw, w, τῇ πρὸ αὐτοῦ libb. δυσὶ om. libb.Gaisf. 
πρὸ συλλαβῆς] πρὸ συλλαβὴ M 
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| τοῦ ἀπὸ μείξονος καὶ χοριαμβικοῦ. M. (“ύναται δὲ 
| διαιρεῖσϑαι καὶ οὕτως)" ἴαμβος (πυρρίχιος), τρο-- 
l  4eios, ἴαμβος. SMTu.) : 

| 9. Ζύναται δὲ καὶ εἰς τρίμετρον] Οἷον, ὡς ἀνα-- 
| 5 παιστικόν, τρεῖς ἔχειν ἀναπαίστους" καὶ ὁ πρῶτος 
 σπονδεῖος δυνάμει ἀνάπαιστός ἐστι καὶ ὁ ἑξῆς πά- 
λιν ἐν τῷ αὐτῷ, ὡς συνέμπτωσιν εἶναι τῷ προσο-- 

| διακῷ πρὸς ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατά- 
| λῆκτον, τὸ αὐτὰ δὲ σὺ Καλλίοπα: δύναται δὲ τοῦτο 
0 καὶ icvixóv ἀπὸ μείζονος εἶναι. ἐὰν ποδισϑῇ οὕτως, 

| αὐτὰ δὲ σὺ (ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος) καὶ (τὸ) ἑξῆς χο- 
| ρέαμβος. ὅπερ ἐστὶ προσοδιακόν. 

10. αὐτὰ] (41 πρῶται) δύο συλλαβαὶ τοῦ αὐτὰ 
δὲ σὺ Καλλιόπα δύνανται εἶναι σπονδεῖος καὶ ὃ 

Πἰὸ δεύτερος (ποὺς) ἀνάπαιστος: δύναται δὲ καὶ ἰωνι-- 

40g ἀπὸ μείζονος ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος χορίαμβος. 

| 11. τοῦ προσοδιακοῦ) Ec9" ὅτε γὰρ καὶ τὰς (eu— 
 βικὰς ἐπιμιγνύουσι ταῖς κατειλεγμέναις συξυγίαις, 
τῇ τε ἰωνικῇ καὶ τῇ χοριαμβικῇ. πάλιν προσοδια-- 

Ὁ χὸν καλοῦντες, ὥσπερ Εὔπολις ἐν ταῖς Πόλεσιν 

᾿ς ὦ δέσποτα, καὶ τάδε νῦν ἄκουσον d' v λέγω σοι. 

 Ἐφϑημιμερὲς γὰρ ἰαμβικὸν τῷ προσοδιακῷ τῷ κα- 
ϑαρῷ ἐπιμέμικται καὶ προσοδιακὸν ὁμοίως καλεῖται. 
Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ προσοδιακὸν δέχεται ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος (ἢ) παίωνα δεύτερον ἢ μολοττὸν καὶ χο-- 

1 (Δύναται δὲ διαιρεῖσϑαι καὶ οὕτως)" ἴαμβος κτλ. Nil 
restat in libb, nisi ἕαμβος τροχαῖος ἴαμβος, sed legitur hoc non 
in octavo scholio, sed in extremo sexto. 6 καὶ ὁ ἑξῆς Pauw, 
καὶ ὁ ἔξω libb. 9 à, δὲ τοῦ κα iovixov M, ὃ. δὲ τὸ κα Tu, 
à. δὲ καὶ ὁ “πρῶτος ἑωνικὸς PauwGaisf. til Σωνιπὸς ἀπὸ μεί- 
£ovoc et τὸ om. libb.Gaisf. 13 «f πρῶται om. libb. Gaisf. 
τοῦ] τὸ libb.Gaisf. 14 δύναται libb.Gaisf. 15 ποὺς om. 
libb.Gaisf. 18 ἐπιμίγνυσι M 214v λέγω DobraeusGaisf., 
ἃ λέγω libb. — 25 (ἢ) παέωνα δεύτερον) ἢ om. libb.Gaisf. 
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ρίαμβον, ὅπερ ἀποβολῇ τοῦ πρώτου ποδὸς ποιεῖ 
ἀναπαιστικὸν τὸ ἑξῆς. 

12." τοὺς δὲ ἑξῆς ἀναπαίστους) Βούλεται δεῖξαι 
τὸν ἀνάπαιστον ὠκειωμένον τῷ τοιούτῳ προσοδιακῷ. 
Ἐπεὶ γὰρ τὸ προσοδιακὸν σύγκειται ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ 
μείζονος καὶ χοριαμβικοῦ, φησὶν ὅτι ἐὰν ἡ ὁ πρῶ- 
τος ποὺς σπονδεῖος, οἵ δὲ ἑξῆς ἀνάπαιστοι. προστί- 

ϑημι τὰς δύο βραχείας τοῦ ἀναπαίστου τῷ σπον- 
δείῳ, καὶ γίνεται ἰωνικὸν ἀπὸ usítovog ἐκ δύο μα- 
κρῶν καὶ δύο βραχειῶν καὶ λοιπὸν ὁ ἑξῆς εὑρίσκε-- 
ται χορίαμβος, ἔκ τὲ τῆς μακρᾶς τῆς καταλειφϑείσης 
τοῦ πρώτου ἀναπαίστου καὶ ἐκ τῶν δύο βραχειῶν 
καὶ τῆς μακρᾶς τοῦ δευτέρου ἀναπαΐστου. 

18. xdv ἀπὸ δαχτύλου) Καὶ πάλιν ἐπειδὴ λύσις 
τοῦ σπονδείου ἐστὶ δάκτυλος καὶ ἀνάπαιστος. ἐὰν 
ἐν ἀρχῇ τεϑῇ ὁ δάκτυλος. τῶν ἑξῆς ὄντων ἀνα- 
παίστων., τὸ αὐτὸ γίνεται. οἷόν ἐστιν Ó δάκτυλος 
ἐκ μακρᾶς καὶ δύο βραχειῶν. Γίνεται οὖν ὁ πρῶ- 
τος ἰωνικός. τῆς δευτέρας συλλαβῆς λελυμένης. ἐκ 
μακρᾶς καὶ τεσσάρων βραχειῶν, τῶν δύο τοῦ δακτύ-- 
λοῦ καὶ τῶν δύο τοῦ ἀναπαίστου [καὶ γίνεται πρῶτος 
παίων)" λοιπὸν ὁ ἑξῆς εὑρίσκεται χορίαμβος, ἐκ τῆς 
μακρᾶς τῆς μεινάσης τοῦ ἀναπαίστου καὶ ἐκ τοῦ 
ἄλλου ἀναπαίστουι Πάλιν, ἐὰν ἐν τῇ ἀρχῇ ἢ ὃ 
ἀνάπαιστος, γένεται ἰωνικὸς ἔχων τὴν πρώτην λε- 
λυμένην μακρὰν [καὶ γίνεται δεύτερος παίων]. καὶ ὃ 
ἑξῆς χορίαμβος ἔκ τῆς μεινάσης μακρᾶς καὶ τοῦ 
ἀναπαίστου. Διὸ καὶ ἀπὸ ἰάμβου ἄρχονται ἔστιν 
ὅτε: ἐπεὶ συγγενὴς ὃ ἴαμβος τῷ ἀναπαίστῳ. Ἐὰν 

19 τῆς δευτέρας... νακρᾶς] τὴν δευτέραν συλλαβὴν λε- 
λυμένην ἐκ δύο istigdo ὧν κμαὶμ 20 δακτύλου) αὐτοῦ 1100. 21 
[καὶ γένεται πρῶτος παίων], 26 [καὶ γένεται κτξ.] eiecimus. 
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γὰρ λάβωμεν στίχον ἔχοντα τομὴν ἑφϑημιμερὴ εἰς 
μέρος λόγου λήγουσαν, τὸ μετ᾽ αὐτὸ ἰαμβικὸν εὑ- 
ρίέσκεται καὶ λοιπὸν ἀνάπαιστοι ἐξ αὐτοῦ. οἷον 

καὶ τόνδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσ- 
ἔφη πόδας ὠκὺς Ani elg. 

λοιπὸν τὸ ἔφη i«ufog: τὸ δὲ πόδας ὦ ἀνάπαιστος" 
καὶ κυς ᾿Δχιλλεύς ἀνάπαιστος καὶ συλλαβή. ΖΦύναται 
δὲ καὶ ἀπὸ ἀναπαίστου. ἵνα εἰ μὲν ἀναπαίστου εἴη-- 

| σὰν αἷ πρῶται δύο βραχεῖαι, ὥσπερ ἐκ τοῦ ἰωνικοῦ 
lo διαλελυμέναι" ἐὰν δὲ ἀπὸ δακτύλου, πάλιν αἱ μετὰ 
| τὴν μακρὰν δύο βραχεῖαι, ὡς τοῦ ἰωνικοῦ διαλελυ-- 
| μένου, καὶ ἡ συξυγία πεντασύλλαβος λαμβανεται. 

| 14. δύναται δέ τις] Ζύναται., φησί, τὶς βιάσα- 
σϑαι καὶ προσοδιακὸν ποιῆσαι, ὄντων τῶν δύο ἑξῆς 

σπονδείων. ἀστῶν οἵ μὲν κατόπισϑεν, ἄχρι δύο 
σπονδείων [ἀστῶν δ᾽ οἵ μὲν κατόπισϑεν) καὶ ἀνα- 

| παίστου καὶ τῆς συλλαβῆς τοῦ ἑφϑημιμεροῦς, ἵνα 
| ποιήσωμεν τὸν ἀνάπαιστον μολοσσὸν ἐκ τριῶν μα- 

κρῶν καὶ λάβωμεν αὐτὸν ἀντὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ 
μείζονος. συναίρεσις γὰρ αὐτοῦ ἐστί. καὶ λοιπὸν 

γίνεται ὁ ἑξῆς χορίαμβος. Χορίαμβός ἐστι τὸ μὲν 
 χατόπισϑ. ᾿4λλ᾽ οὐ τῷ προσοδιακῷ ἐμπίπτει ἡ συν- 
 αίρεσις τοῦ ἰωνικοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ μολοσσός. διὸ 

εἶπε, βιαξόμενος. 
ἰ 15. τρέτην διαφορὰν εἶναι) Οἱ γὰρ ἄλλοι οὐδέ- 
ποτὲ τὸν πρῶτον ἀνάπαιστον παραλαμβάνουσι., Bov- 
λόμενοι (αὐτὸ προσοδιακὸν εἶναι, ἀλλ ἢ ἰαμβικὸν 

ἢ λαμβάνουσι τὸν δεύτερον παίωνα ποιοῦντες, ἢ 
σπονδεῖον τὸν (cvixÓv ἀπὸ μείζονος ποιοῦντες. 

0 16. πρὸς τὸν ἐἰαμβοποιὸν] Τρίτον γὰρ πεποίηκεν 

5 

^ 8 ἀναπαίστου] ἀνάπαιστοι libb. 16 ἀνάπαιστον καὶ τὴν 
συλλαβὴν 1100. 97 αὐτὸ] τὸ 10». ἀλλ᾽ ἢ] καὶ ἢ M, καὶ εἰ Tu 
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ἴαμβον ὃ Κρατῖνος καὶ οὐκέτι συμφωνεῖ αὐτῷ τὸ 
προσοδιακόν, ὅπερ ἐστὶν ἐν τῷ ᾿“ρχιλοχείῳ. 42Ζ1ο-- 
κῶν οὖν τοῦτο μιμεῖσϑαι ἔλαϑε μιμησάμενος. 

11. τῶν ἀωρολείων) ᾿Δωῳρόλειοι οἵ ἔξω ἤδη ὥρας 
λειούμενοι, οἷον ἐν γήρᾳ καλλωπιζόμενοι. 

18. τὸ ἐκ δακτυλικῆς τετραποδίέας (xvA.)) Τὸ ἐκ 
τεσσάρων δακτύλων καὶ τριῶν τροχαίων. 

19. ὁ τελευταῖος) Γίνεται δὲ ὁ τελευταῖος ὥσπερ 
ἐν τέλει στίχου" στίχος γὰρ δοκεῖ εἶναι, εἴ γε δύο 
συνῃρημέναι εἰσί: καὶ μακρὰ πολλάκις ἀντὶ βρα-- 
χείας παραλαμβάνεται. 

20. ἀσυνάρτητον) Τρίτον εἶδος ἀσυναρτήτων ἐκ 
δύο δακτύλων καὶ συλλαβῆς καὶ δ΄ ἰάμβων. 

21. Ἔνδοξόν ἔστιν ἐπισύνϑετον) ᾿Επισύνϑετον 
δὲ τὸ ἐκ διαφόρων ποδῶν συγκείμενον ἀσυμφώνων | 
ἀλλήλοις κατὰ τὴν ποσότητα δισυλλάβων καὶ τρι- 
συλλάβων. 

22. ἀντεστραμμένον)] Τὸ δὲ ἀντεστραμμένον, τὸ 
μὲν πρῶτον ἕκ τοῦ ποσοῦ ἐκλήϑη, τὸ δὲ δεύτερον 
τὸ ἰαμβέλεγος ἐκ τοῦ ποιοῦ. τοῦτο δὲ ἐν συνεχείᾳ. 

28. Τὸ πρῶτον γάρ ἐστιν ἐκ δύο ἰάμβων καὶ 
συλλαβῆς, τὸ δὲ δεύτερον ἐκ δύο δαχτύλων καὶ 
συλλαβῆς μιᾶς, τὸ δὲ τρίτον δύο ἴαμβοι καὶ συλ- 
λαβή, (τοῦ δὲ Πλατωνικοῦ τὸ πρῶτον ἐκ δύο δακτύ- 
λὼν καὶ συλλαβῆς. τὸ δὲ δεύτερον ἐκ δύο ἰάμβων 
καὶ συλλαβῆς) καὶ (τὸ τρίτον) πάλιν δύο δάκτυλοι 

9 στίχου᾽ στίχος Pauw, στίχος" στίχον libb. 10 συνει- 
ρημέναι Τὰ 19 Τρέτον εἶδος Pauw, τρία εἴδη 100., 18 
καὶ δ΄ ἰάμβων Pauw, καὶ δύο ὦ. 100. 21 5644. Hane para- 
graphum quae nec in libris nec apud Gaisfordium a praece- 
dente seiuncta legitur, librorum ope restituimus insertis iis 
quae uneinis inclusa sunt. 22 δύο δακτύλων καὶ συλλαβῆς 
μιᾶς] ... συλλαβὴ μία M 
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“καὶ συλλαβή: ὡς καὶ τύπος ἅπας (τοῦ μὲν) τέσσα- 
ρὲς ἴαμβοι καὶ δύο (δάκτυλοι καὶ τρεῖς) συλλαβαί, 
(τοῦ δὲ) τέσσαρες δάκτυλοι καὶ δύο (ἴαμβοι καὶ τρεῖς) 

 συλλαβαί. 
ὅ 24. Τὸ μὲν f (ἀεὶ) διπλασι(αξόμεν)ον] Εἰ γὰρ ἐκ 
δισυλλάβων ἦν, οὐ δυνατόν: τὸ γὰρ δεύτερον μέ- 
ρος πάντως τρισυλλάβους αἰτεῖ. 

25. Δεῖ δὲ τὸ ἐλεγεῖον) Avril τοῦ εἰς μέρος λό- 
| yov καταλήγειν. ᾿Εὰν δὲ τὸ δεύτερον μέρος τοῦ ἐλε-- 
γείου, οἷον τὸ οὐκ ἐγένοντο φίλοι, διπλασιάσῃ τις, 

ποιεῖ ἐλεγεῖον" ἐπειδὴ καὶ τὸ πρῶτον μέρος καὶ τὸ 
δεύτερον δέχεται δακτύλους" τὸ δὲ πρῶτον ἐὰν δὶ-- 
i πλασιάσῃ τις. OU πάντως ποιεῖ ἐλεγεῖον. ἐὰν γὰρ 

ἔχῃ τὸ πρῶτον μέρος σπονδεῖον, οὐ γένεται: οὐδὲ 
yàg δύναται αὐτὸν τάξαι ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει, μὴ 
δεχομένου τοῦ δευτέρου μέρους ozovósiov: ἐὰν δὲ 
τὸ πρῶτον μέρος ἐκ δακτύλων T, δυνατόν" διὸ si- 
πὲν οὐ πάντως. Ze δὲ τοῦτο ἐπισημήνασϑαι, ὅτι 
ἐὰν ἡ τελευταία τοῦ δευτέρου μέρους συλλαβὴ βρα- 
χεῖα εἴη. οὐδὲ αὐτὸ ποιεῖ ἐλεγεῖον - εὑρήσεται γὰρ 
ἡ τελευταία συλλαβὴ ἐν τῷ διπλασιάξεσϑαι τοῦ 

πρώτου μέρους βραχεῖα" ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. εἰ 
ux ἄρα τις εἴποι ὅτι τῷ λόγῳ τῆς τελευταίας. 

26. ““ιοσκουρίδεω) Ἡ γὰρ τομὴ τοῦ πρώτου πεν-- 
ϑημιμεροῦς οὐκ ἀπήρτισεν εἰς μέρος λόγου. 4ήγει 

hu 

3 Ante τέσσαρες δάλχτυλοι libri habent καὶ. καὶ παλιν 
— δύο δάκτυλοι καὶ συλλαβὴ solus M, qui in fine post συλλαβαὶ 
— addit: yo. καὶ συλλαβή. 5 Τὸ μὲν β--- 1 αἰτεὶ in libb. et 

apud Gaisf. cum antecedente scholio continuo cohaerent. 
NE 5 διπλασι(αξόμεν)ον) διπλάσιον libb.Gaisf. 6 5»] εἴη libb. 
— Gaisf. 1 τρισυλλαβους] δισυλλάβους TuGaisf., τοὺς διεσυλ- 

λάβους M 17 διὸ εἶπον οὐ πάντως Pauw, διὸ εἶπεν.. . libb. 
. 90 εὑρήσεται γὰρ ἡ τελευταία] svo. δὲ ἡ. v. libb. Gaisf. 86 
ἀπήρτησεν Τὰ 
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γὰρ εἰς τὸ zhióg: τὸ δὲ ὅλον μέρος εἰς τὸ Ζιοσκου- 

ρίδεω. 
21. κατὰ τὴν πρώτην ἀντιπάϑειαν)] Πρώτη ἀν- 

τιπάϑεια, ἡ ἐκ τῶν δισυλλάβων τῶν ἐναντέων GUv- 
ϑεσις πρὸς τοὺς δισυλλάβους ἢ ἐκ τρισυλλάβων, 
τοῦτ᾽ ἔστι τῶν ἁπλῶν, ὅταν ἐξ ἀντιστροφῆς παρα- 
λαμβάνωνται. οἷον εἰ ἀντὶ (τοῦ) ἀπὸ βραχείας ἀρ-- 
qus ἰάμβου ὃ ἀπὸ μακρᾶς τροχαῖος παραληφϑείη" 
καὶ ἀντὶ (τοῦ) ἀπὸ μακρᾶς ἀρχῆς δακτύλου (0 ἀπὸ) 
δύο βραχειῶν (ἀνάπαιστος: καὶ ἀντὶ τοῦ ἀπὸ μα- 
κρᾶς ἀρχομένου καὶ ἑξῆς βραχεῖαν καὶ μακρὰν ἔχον- 
τος κρητικοῦ) ὃ ἀπὸ βραχείας ἀρχόμενος βάκχειος 
καὶ ἑξῆς ἔχων δύο μακρὰς παραληφϑείη. Ἔστι δὲ 
(ἡ B) ἀντιπάϑεια ἡ ἐν τοῖς συνϑέτοις ἐναντίωσις, 
λέγω ἕν τοῖς τετρασυλλάβοις. οἷόν ἐστι τοῦ ἀντι-- 
σπάστου (x«l τοῦ χοριάμβου). 

210, Πρώτην ἀντιπάϑειαν λέγει τὴν ἐν τοῖς 
ἁπλοῖς ποσί, τουτέστι τοῖς δισυλλάβοις καὶ τρισυλ- 

λάβοις. ἐναντιότητα: δευτέραν δὲ ἀντιπάϑειαν τὴν 
ἐν τοῖς συνθέτοις, λέγω δὴ τὴν ἐν τοῖς τετρασυλ-- 
λάβοις. S. 

28. ἔλαττον] Ὡς εἶναι τριῶν μόνων τῶν ἐπὶ 
τέλους τροχαίων. μὴ προσούσης τῆς συλλαβῆς" 
τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἰϑυφαλλικόν, συγκείμενον ἐκ 
τριῶν τροχαίων. 

Y ἀντὶ (τοῦ) ἀπὸ βραχείας) τοῦ om. libb.Gaisf. 8 ἀπὸ 
μακρᾶς n ἀπὸ tL: 900 To. M παραληφϑείη) 
παραλειφϑείη 9 ἀντὶ (τοῦ) ἀπὸ αλρᾶς] τοῦ om. libb. 
Gaisf. (ὁ ἢ πὸ) δύο βραχειῶν)] καὶ δῦο βραχειῶν libb.Gaisf. 
10 (ἀνάπαιστος - 12 Ἀρητιχοῦ) om. libb. Gaisf. 13 Ἔστι δὲ 
(ἡ 8) ἀντιπάϑεια] ἡ B Pauw — 15 τοῦ ἀντισπάστου (καὶ τοῦ 
χοριάμβου)]) τὸ ἀναπαίστοις libb., ὁ ἀντίσπαστος G aisf. 19 
δευτέραν Gaisf., δευτέροις libb. 22 τριῶν uovov M, μὲν 
τριῶν μερῶν Τὰ 
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29. Eos] Ἐνδεῖ ydo ἡ συλλαβὴ τοῦ ἔφϑημι- 
, μεροῦς, καὶ τὸ ἑξῆς ὅμοιον καὶ τὸ γ΄. 

50. ὁμοέως κατὰ τὴν πρώτην] Πρώτην ἀντιπά- 
ἅδιαν λέγει τὸ ἐκ τῶν δύο ἀσυνάρτητον. τῶν συγ- 

5 κειμένων ἐξ ἐναντίων ποδῶν δισυλλάβων. Τὸ μὲν 
γὰρ ἐξ ἰάμβων σύγκειται. τὸ δὲ ἐκ τροχαίων. οἵ 
εἰσιν ἐναντίοι. — 

Ol. γένεται vgoyaixóv προκαταληκτικὸν] Ὅλον 
τροχαϊκὸν λοιπὸν ἔσται. εἰ παραλλάξεις τοῦ δέον-- 

10 rog τόπου τὴν τομήν, προκαταληκτικὸν (δὲ) διὰ τὸ 
(ux) κατὰ τὸν δέοντα τῆς καταλήξεως τόπον συμ- 

᾿ βαίνειν τὴν τομήν, ὡς ἑξῆς ὑπόκειται. 
32. χρυσέοισιν ἀνθέμοισιν] Ἐὰν εἰς τὸ χρυ γέ- 

οψηταῖ ἡ τομή. εὑρίσκονται τέσσαρες τροχαῖοι καὶ 
τρεῖς ἴαμβοι καὶ συλλαβή, καὶ ἡ τομὴ οὐ λήγει εἰς 
λέξιν. "E&v δὲ ἡ τομὴ γένηται εἰς τὸ πάϊς, καὶ εἰς 
λέξιν λήγει καὶ εὑρέσκεται τὸ ὅλον τροχαϊκόν. [Τὰ 
δύο τὰ ἐφεξῆς ἐκ τροχαίων καὶ ἰάμβων. Τὸ μετὰ 

- τοῦτο. τὸ ἐμφερῆ ἔχουσα μορφὴν διὰ τὸ περιττο-- 
0 σύλλαβον. πρὸ μιᾶς συλλαβῆς τῆς δεούσης ἐν τῷ 
zig. Ἔδει γὰρ μεϑ᾽ ἑτέρων συλλαβῶν τετμῆσϑαι. 

33. ἐξ ὑπερκαταλήκτου] Ὑπερκατάληκτόν ἐστι 
τὸ μετὰ διποδίαν περιττεῦον (μιᾷ) συλλαβῆ, εἰ δι- 
σύλλαβοι εἶεν οἱ πόδες" εἰ δὲ τρισύλλαβοι καὶ δύο. 

94. χαὶ βραχυκαταλήχτου] Παρὰ συλλαβὴν γὰρ 

4 τὸ ἐκ τῶν δύο ἀσυνάρτητον] τὸ o τῶν δύο ἀσυναρτήτων 
libb.Gaisf. 10 (δὲ) διὰ τὸ (μὴ) κατὰ Hermann] διὰ τὸ κατὰ 
M, διὰ τὸ Tu — 15 λήγει εἰς λῆξινΜ 16 Ἐὰν δὲ ἡ τομὴ 
γένηται] addit Hermann: πρὸ μιᾶς συλλαβῆς τῆς δεούσης. 
17 [Τὰ δύο... 18 καὶ ἐάμβων] eiicienda sunt. Τὰ δὲ δύο. 
Τὸ μὲν μετὰ τοῦτο Hermann 19 περιττοσύλλαβον Hermann] 
τρισύλλαβον libb. 23 διποδίαν M, τελειότητος TuGaisf. 
συλλαβῇ] συλλαβὴν M μιᾷ cf. infra 24 καὶ δύο] om. libb. 
Gaisf. 25 καὶ βραχυκατάληκτα Μ ᾿ 

METRICI GRAECI. 14 
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εὑρίσκεται τὸ ἑφϑημιμερές, ὥστε γίνεσθαι δίμετρον — 
βοαχυκατάληκτον. 

8D. τὸν λυροποιὸν] Ἔστι γὰρ χορίαμβος καὶ δύο 
ἴαμβοι καὶ τρεῖς τροχαῖοι, τὸ ἰϑυφαλλικόν, ἕως τοῦ ep Q£tS; T QOycL0OL; go v, ἑῶς | 
κομήσει. 

TC 

96. Τοὺς γὰρ σπονδείους] Οἷον ἐν ταῖς ἀρτίοις 

δέχεται τὸν σπονδεῖον τὸ τροχαϊκόν᾽ οὗτοι δ᾽ ἐν 
ταῖς περιτταῖς τιϑέασι" καὶ τὸ ἰαμβικὸν (ἐν ταῖς πε- 
ριτταῖς). οὗτοι δὲ xol ἐν ταῖς ἀρτίαις τιϑέασιν. 

91. ἐν ταῖς μέσαις] Μέδαις τοῦ παντὸς μεγέϑους 

ἔν τὲ τῇ δευτέρᾳ τοῦ ἰαμβικοῦ καὶ τῇ πρώτῃ τοῦ 
τροχαΐϊχοῦ. 

98. ἄνδρες ἑταῖροι] Ἐν τῷ ἰαμβικῷ σπονδεῖον. 
εἰς τὴν ἀρτίαν. λέγῶ δὴ τὴν Mb 5 ἐστιν ἥδε 
δεῦρ᾽ ἤδη. Καὶ ἐν τῇ τρὀχουχῆ: εἰς τὴν περιττήν, | 
λέγω δὲ τὴν [μὴν] πρώτην, ἥ ἐστι τὴν γνώμην. 

39. καὶ ξυνεγινόμην)] Τοῦτο καὶ τὸ ἑξῆς Ava- | 
χρεόντειον ἔχουσι τὸν μὲν α χορίαμβον, εἶτα δύο 
2 N , , 3-724 M 
ἰάμβους καὶ πάλιν χορίαμβον καὶ ἴαμβον καὶ GvA- 

λαβήν. 
40. Καὶ τὸ ἐκ τῶν ἀντισπαστων] ᾿Αἀντίσπαστος 

δέ ἐστιν éx βραχείας καὶ δύο μακρῶν καὶ βραχείας. 
Εἴρηται δὲ ὅτι τὴν πρώτην συλλαβὴν τρέπει πρὸς 

' , , / ' eX. , ς τοὺς τέσσαρας δισυλλάβους καὶ ἡνίκα γένεται ἡ 
πρώτη (μακρὰ) ἀντὶ βραχείας, γένεται ὁ τέταρτος 
ἐπίτριτος. ὥσπερ ἐνταῦϑα. Τρία τοίνυν πέφυκεν 
2 , ? , ' b] , 

ἐκ δύο ἀντισπάστων παρὰ τὴν τελευταίαν συλλα-- 

βήν. Καταληκχτικὰ γὰρ εἶπεν εἶναι αὐτα. 

5 κομήσει] κομΐἴσει Μ 8 (ἐν ταὶς περιτταῖς) Pauw, om. 
libb. 16 τὴν πρώτην Pauw, τὴν μὴν πρ. 100. 19 ἴα βου 
Pauw, τροχαῖον libb. 25 πρώτη (μακρὰ) Pauw, μακρὰ om, 
libb. 27 ἀντισπάστων παρὰ Pauw, ἀναπαίστων περὶ libb. 
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Al. δικατάληκτον ὃ Φερεκράτης) ᾿Επεὶ τὸ ἐκ δύο 
ἀντισπαστικῶν καταληκτικῶν δικατάληκτον εἶπε. 

42. σύμπτυκτον ἀνάπαιστον] Οὐχ ὅτι ἐξ ἀνα- 
παίστου σύγκειται. ἀλλ᾽ ἔοικεν ἐν παραβάσει αὐτῷ 

5 κεχρῆσϑαν ὁ Φερεκράτης μετὰ τὸ κομμάτιον ἐν τῷ 
καλουμένῳ ἀναπαίστῳ καὶ εἰ μὴ ἀναπαιστικὸν εἴη 
τὸ μέτρον. 

48. ἄνδρες πρόσχετε τὸν νοῦν] Ἡ γὰρ τελευταία 
τὲ τὸν νοῦν κατακλεὶς ἀντισπαστική ἐστιν. Ó ἐστιν 1 

10 ἀντίσπαστος παρὰ συλλαβὴν τὴν βραχεῖαν. ἥτις 
᾿ Λείπει. 
ἢ 44. δεῦρο δηῦτε) zfoxsi δὲ τὸ Σαπφικὸν μὴ εἶ- 
᾿ς vaL ἀσυνάρτητον: δύο γὰρ τροχαϊχά εἰσι. Φαμὲν 

οὖν ὅτι ἐὰν ἅμα συναρτήσωμεν τὰ δύο τροχαΐχά. 
εὑρίσκεται ἐν τῇ τρίτῃ χώρᾳ τῇ περιττῇ σπονδεῖος. 
ὅπερ ἄτοπον εἰς μέτρον vgoyaixóv. S. 

45.* Χορίαμβος καὶ ἴαμβος καὶ συλλαβή ἐστιν, ὅ 
ἐστιν ἑφϑημιμερές, πέντε δὲ τοιαῦτα παρατίϑεται. S. 

40. καὶ ὃ ποὺς συνῆψε τὴν λέξιν] Οὐκ ἔτεμε 
γὰρ τὸ μέρος τοῦ λόγου εἰς .τὴν κατακλεῖδα τὴν 
ἰαμβικήν, ἀλλὰ συνῆψε τῷ ἐφεξῆς ἱμερτῷ. 

Εἰς κεφ. ig. Περὶ πολυσχηματίστων 

XXOA.A 

1. Πολυσχημάτιστα δὲ καλεῖται, ὅταν παρὰ τοὺς 
ὡρισμένους τόπους τιϑῶνται οἱ πόδες, οἷον αἵ 

2 ἀντισπάστων παρὰ Pauw, ἄντ. περὶ 1100. 8 σύμμικτον 
M 9 τετὸν] τὸΜμ 123 Zoxsi δὲ τὸ Zozg... in libris post 
verba scholii 45, lemma vero δεῦρο δηῦτε ante verba eiusdem 
orum 14 ἐὰν ἅμα MS, ἄμα om, TuGaisf. — 25 τέϑενται 
MTu ΝΥ Fee -———a m "ASA 

14* 
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ἄρτιοι τοῦ ἰαμβικοῦ δέχωνται σπονδεῖον ἢ δάκτυ- 
λον: ὅταν οὖν τις τῶν κωμικῶν ϑείη δάκτυλον ἢ 
σπονδεῖον ἐν ταῖς ἀρτίοις τοῦ ἰαμβικοῦ, εἴτ᾽ οὖν 
ἐν ταῖς περιτταῖς τοῦ τροχαϊκοῦ, τὸ τοιοῦτον λέγε-- 
voL πολυσχημάτιστον. Ἔδει δὲ πάλιν μετὰ τὰ ἀσυν- 
άρτητα περὶ συγκεχυμένων εἰπεῖν καὶ ἑξῆς περὶ 
ἀπεμφαινόντων: συγκεχυμένον δὲ ἔστιν. ὅταν 
συξυγίᾳ τινὶ ἕτέρα συξυγία ἐναντία ἐπιφέρηται" 
ἀπεμφαίνοντα δέ, ὅταν ἔν τινι μέτρῳ κακῶς. 
τουτέστι παρὰ τόπον, κεῖται πούς, οἷον εἰ ἐν ἐαμ-- 
βικῷ εὑρεϑείη ἐν ἀρτίᾳ βάσει σπονδεῖος ἢ ἐν τρο- 
χαϊκῷ ἐν περιττῇ" τότε γὰρ τοῦ ὅλου μονοειδοῦς 
ὄντος μία μόνη χώρα ἐστὶν ἀνώμαλος. 

2. κατ᾽ ἐπιλογισμὸν)] | Κατὰ λόγον τινὰ καὶ κοι- 
νωνίαν καὶ τῶν ποδῶν συγγένειαν. 

9. xU ἐπιδέχεται σχημάτων) Οἷον “χένησιν 
χρόνων καὶ ἐκ τούτων διάφορον ποδῶν᾽ σχέσιν. 
Σχήματα γὰρ ἔλεγον τὴν ποιὰν τῶν ποδῶν καὶ τῶν 
χρόνων σύνϑεσιν. 

4. Τὸ Πριάπειον" Τὸ καϑαρὸν Πριάπειον ἄντι-- 
σπαστικόν ἐστι τετράμετρον καταληκχτί(ικ)όν, τὴν δευ-- 

τέραν ἰαμβικὴν ἔχον, οἷον 

ἠριστήσαμεν ἰτρίου λεπτοῦ μικρὸν ἀπόκλας. 

D. ἐαμβικῇ τῇ δευτέρᾳ] Ὑπερτιϑεμένου. γὰρ τοῦ 
τῆς μακρᾶς χρόνου ἐν τῷ ἰαμβικῷ γένεται χορι- 
αμβικὸν σχῆμα. Ὁ γὰρ διίαμβος, ὑπερϑεὶς τὴν ἐν 

1 ἄρτιοι Μ, ἄρτιαι STuGaisf. ἰαμβικοῦ] ἐάμβου libb. 
Gaisf. δέχονται STu ὁ περὶ ἀποφαινόντω.υ M ΤΙ ἢ ἐν 
τροχαϊκῷ] 7 ἐν τροχαΐίῳ libb.Gaisf. 12 ἐν περιττῇ]) περιττὴ 

17 διάφορον Pauw, διαφόρων libb. 21 κατάληκτον 
Gaisf., ἀκατάληκτον MTu 238 ἀπόκλασμα MTu 
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τῇ πρώτῃ (χώρα) συλλαβὴν μακράν, ποιεῖ τὸ χο- 
— guappuxóv. 

6. τοῦ παντὸς μέτρου] Περὶ αὐτοῦ τοῦ Πρια- 
πείου ὃ λόγος" ὃ γὰρ προηγούμενος τοῦ Πριαπείου 
ἐστὶν ἀντίσπαστος, ὃς τὸν πρῶτον δισύλλαβον πόδα 

ἀδιάφορον ἔχων πάντως τὸν δεύτερον τροχαῖον. αἰ- 
r&b, ἵνα ἡ τελευταία γένηται βραχεῖα. πάλιν οὖν 

μακρὰ γενομένη ἡ τελευταία καὶ σπονδείῳ τὸ σχῆμα 
τελέσασα τὸ πολυσχημάτιστον ποιεῖ. 

1. οὐ βέβηλος] Εἰς τὸ οὐ βέβηλος. “Ἔστιν ὃ 
πρῶτος ποὺς ἀντίσπαστος ἀπὸ τροχαίου ἀρχόμενος" 

ὁ δεύτερος χορίαμβος" ὃ τρίτος ἀντίσπαστος ἀπὸ 
τροχαίου ἀρχόμενος" εἶτα ὁ τέταρτος ἀντέίσπαστος 
καταληκτικὸς παρὰ συλλαβήν, ονυσου" τὸ δὲ κἀγὼ 
σπονδεῖός ἐστι. . 

8. χαὶ ἐπὶ τῶν Γλυκωνείων)] Τὸ καϑαρὸν DI4v- 
κώνειον ἀντισπαστικόν ἐστι δίμετρον ἀκατάληκτον, 
ἔχον ἰαμβικὴν τὴν δευτέραν συξυγίαν. οἷον 

κάπρος ἡνίχ᾽ ὃ μαινόλης. | 

9. χαλὰ γέρεια εἰσομένα)] Ὁ πρῶτος λέλυται εἰς 
τρίβραχυν. Καὶ ἔστιν ἡ Gv£vyía καλὰ γέρεια εἶτα, 
εἰσομένα, ὑπερ(τηϑε(μέγν(ης) τῆς ἐν τῷ ἰαμβικῷ μα-- 
κρᾶς εἰς τὸ χοριαμβικὸν σχῆμα" -διὸ γέγονε πολυ-- 
σχημάτιστον" καὶ τὰ ἑξῆς δὲ ὡσαύτως. 

Καλὰ γέρεια εἰσομένα 

1 τῇ πρώτῃ χώρᾳ] τῇ δευτέρᾳ libb. συλλαβὴν Santen, 
σνυλλαβῇ libb. 9 σπονδείῳ] σπουδὴ M 10 πολυσχημάτι-" 
στον PauwHermann, ἀσυνάρτητον libb, 11 ὁ πρῶτος ποὺς 

. 18 ὁ δεύτερος ... ὃ τρίτος ... 14 ὁ δὲ τέταρτος S, πρῶτον 
. δεύτερον... . τρέτον M Tu, εἶτα τέταρτον Tu, εἶτα τέταρτος 

M, εἶτα ὃ ét p Gaisf. 28 ὑπερί (τιγϑε(μέ)ν(η.} ὕπερϑεν 
libb, Gaisf. τῆς... μακρᾶς libb., τὴν ... μακρὰν Pauw 
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ἀντίσπαστός ἐστιν. ἔχων τὴν μίαν λελυμένην" εἶτα 
ὁ δεύτερος χορέαμβος. ὁμοίως 

- Ταναγρίδεσσι λευκοπέπλοις᾽" 

καὶ τὸ τρίτον ἐστὶ 

μέγᾳ δ᾽ ἐμὴ γέγαϑε" 
καὶ τὸ τέταρτον 

λιγουροκωτίλης" 

καὶ τὸ πέμπτον 
καὶ πεντήκονϑ᾽ οὐψιβίας. 

Παραβεβίασται δὲ τοῦτο. ἔχον μακρὰν τὴν τελευ- 
ταίαν, τὸ xovr : τὴν γὰρ πρώτην ἀδιάφορον ἔχει. 

10. Ζιγουροκωτίλης) Βοιωτιακὴ ἡ τοῦ o προσ-- 
ϑήκη καὶ βραχεῖα μὲν ἡ ov. Πάλιν δὲ. oí πρῶτοι 
πόδες εἰς τρίβραχυν ἀνελύϑησαν: διὸ καὶ πεντα-- 
σύλλαβοι αἱ πρῶται συξυγίαι εἰσίν. ᾿ἀσυνήϑως τὸ 
(πέμπτον) ἀντισπαστικὸν (ἐν v)j δευτέρα χώρα πο-- 
λυσχημάτιστον ἐποίησε. 

11. πόλιν δ᾽ ἐπράϑομεν)] Καὶ ταῦτα ἀντισπα- 
στικὰ δίμετρα βραχυκατάληκτα πολυσχηματιστα * 
ὁ γὰρ πρῶτος ἀντίσπαστος, ἄνω στρέψας τὸν τε- 
λευταῖον τροχαῖον, πεποίηκε καϑαρὸν χορίαμβον, 
τοῦ πρώτου ὄντος τροχαέου: ἡ δὲ ἀπόϑεσις ἄντι- 
σπαστικχή. Τὸ δὲ 

πόλιν δ᾽ ἐπράϑομεν 

ἀντίσπαστος καϑαρὸς καὶ ἴαμβος. διὰ τὴν ἀδιαφο-- 
ρίαν. Τὸ δὲ 

᾿προφανὴς γλούκου δέ τις ἀδ προφανῆς γλούκου θὲ τις αθῶν 

9 καὶ πεντηκοντουψιβίαχο M — 10 Παραβεβέασται) παραβε- 
βᾶσϑαι M 1 τῷ ἀντισπαστικῷ ἡ δευτέρα χοριαμβικὴ libb. 
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ἀντίσπαστος x«i χορέαμβος καὶ συλλαβή,. τὸ δὲ 

πελέκεσιν δονεῖται" 

 ἀντίσπαστος ἔχων λελυμένην τὴν μίαν μακρὰν καὶ 
í τροχαῖος. 

5 12. Καὶ τὸ Κρατίνειον] Τὸ καϑαρὸν Κρατίνειον 
 τετράμετρόν ἐστι καταληκχτικόν, ἔχον τὴν πρώτην 

χοριαμβικήν, τὴν δευτέραν ἰαμβικήν, τὴν τρίτην 
 τροχαΐχήν. τὴν κατακλεῖδα τροχαΐϊκήν., καὶ ἐν ταῖς 
 ἐαμβικαῖς τοίνυν καὶ ταῖς τροχαΐκαῖς παρὰ τάξιν 
0 τιϑέντες τοὺς σπονδείους πολυσχημάτιστσν αὐτὸ 
- ποιοῦσιν, οἵα ἐστὶν ἡ παράβασις ἥδε 

ἄνδρες ἑταῖροι δεῦρ᾽ ἤδη τὴν γνώμην προΐσχετε. 

ἡ πρώτη χοριαμβικὴ ἄνδρες ἕται“. ἡ δευτέρα 
ἰαμβικὴ οὐσα ἐν τῇ ἀρτέῳ ἔχει τὸν σπονδεῖον ,.oot 
δεῦρ᾽ ἤδη“. ἡ τρίτη τροχαϊκὴ οὖσα ἐν τῇ πε- 
οἰττῇ ἔχει τὸν σπονδεῖον ..τὴν γνώμην προ“ x«l 
λοιπὸν ἡ κατακλεὶς τροχαΐϊκὴ ..ἰσχετες. 

Εἰ δυνατὸν καὶ μή τι μεῖξον πράττουσα τυγχάνει 

ὁ πρῶτος χορέαμβος 2 ÓUvarov*. ὁ δεύτερος, ἐν 
20 ἑἰαμβικῇ γνησίῳ καὶ ux τι ue. ἡ τρίτη τροχαϊκὴ 

οὖσα ἐν τῇ περιττῇ ἔχει τὸν σπονδεῖον .«ζον πράτ- 
τουσαί. ἡ κατακλεὶς πάλιν τροχαϊκὴ ..τυγχάνει““. 
Ἑξῆς ὁμοίως (ἐν) ταῖς ἰαμβικαῖς καὶ ταῖς τροχαϊκαῖς 
παρὰ τάξιν ὃ σπουδεῖος ἐποίησε τεϑεὶς τὸ πολυ- 

) σχημάτιστον. ὡς ἤδη εἴρηται [αὐτὸ] ἐν τῷ (περὶ τῶν) 
 ἀσυναρτήτων. 

2 πελέκεσιν δονεῖται legit scholiographus, πελέκεσσι ὃ. 
- libb. 7 τὴν τρίτην τροχαϊκὴν] τὴν om. M 14 ἐν τῇ ἀρ- 

τίῳ] τῇ om. M 28 ὁμοίως (ἐν) ταῖς ἰαμβικαῖς] ἐν om. libb. 
Gaisf. 25 τῷ περὶ τῶν ἀσυναρτήτων) τῷ ἀσυναρτήτῳ libb. 
Gaisf. 
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ΕἸΣ TO IIEPI HOIHMATO X. 

1. Ἰστέον ὅτι τὸ μέν ἐστι μετροῦν, ὡς ἡ συλ- 
Ae, τὸ δὲ μετροῦν καὶ μετρούμενον. ὡς οἱ πόδες" 
μετρεῖται μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς συλλαβῆς πᾶς πούς, 
μετρεῖ δ᾽ αὐτὸς τὰ μέτρα᾽ τὸ δὲ μετρούμενόν ἐστι, 
ὡς τὰ ποιήματα. Διαλαβὼν οὖν ὃ τεχνικὸς περὶ 
μόνου (τοῦ) μετροῦντος x«i (ro?) μετροῦντος καὶ 
μετρουμένου, νῦν περὶ μόνου (rov) μετρουμένου δὲ-- 
δάσκει. ὃ ἐστι περὶ ποιήματος. 

2. ᾿Δνόμοιοι δέ εἰσιν, ὅταν οἱ μὲν σύγκεινται ἐξ 
ἀντισπαστικῶν, οἱ δέ, εἰ τύχοι. ἐξ χοριαμβικῶν. 

ἑξαμέτρου πρὸς πέντ.] Τὸ ἑξάμετρον καὶ τὸ 
ἐλεγεῖον ἐκ ποσοῦ ἔχουσι τὴν διαφοράν. 

4. ὡς αἷ τραγῳδίαι) 4 μὲν αὐτῶν τοὺς ἰαμβι-- 
κοὺς ἔχει στίχους, ἃ δὲ χορικὰ τὰ ἐκ κώλων συγ- 
κείμενα. 

5. Κοινὰ δὲ συστηματικὰ)] Συστηματικὰ γὰρ ἂν 
εἴη χοινωνοῦντα τοῖς κατὰ στίχον. Διὰ μὲν γὰρ 

τὰ ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις κατὰ δύο ὁρᾶν 

παραγεγραμμένα, ὥσπερ ἐν περιορισμῷ, συστήματα" 
προσέτι καὶ διὰ τὸ μηδὲν εὑρίσκεσθαι ἀριϑμοῦ πε- 
οἰττοῦ ἐνταῦϑα ὡσπερεὶ πλήρη καὶ ἀντιστρέφοντα 
ἀλλήλοις εὑρήσεται. 

6. καὶ ἔτι διὰ τὸ μηδὲν] Οὔτε γὰρ ποιότητι 
οὔτε ποσότητι διαφέρει: χατὰ δυάδα δὲ διήρηται 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 

15—17 Quartum. scholion tertio continuatur in libb. et apud 
Gaisf. 20 vo] τὸ libb.Gaisf. 23 ἐν τούτοις Pauw, ἐν 
ταύτῃ 1100. 25 ποιότητα ... 96 ποσότητα M 
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1. x«l τῷ δύνασϑαι τὴν ποιήτριαν) Τοῦτο πρὸς 
τὸ ἄνω καὶ διὰ τὸ μηδὲν εὑρέσκεσϑαι ἀριϑμοῦ πε- 
ροιττοῦ. φασὶ δυνατὸν αὐτὸ κατὰ τύχην οὕτω γε- 
γραμμένον. 

8. χατὰ στέχον γεγράφϑαι) ᾿Ἐπείπερ στέχου, μό- 
νου δὲ (2) κόμματα λέγει (τὰ) ἑξῆς καὶ τὰ κατὰ 
κόμμα γεγραμμένα καταχρώμενοί φασι κατὰ στέχον 
γεγράφϑαι. 

9. ἡ παῖς ἡ κατάκλειστοςρ) Δέμετρα γάρ εἰσι κα- 
ταληκτικὰ ταῦτα τὰ κόμματα. 

10. Τῶν δὲ κατὰ συστήματα! Τὸ σϑάτημα éx 
στέχων xal κομμάτων καὶ κώλων γένεται. 

ll. τὰ δὲ κοινὰ συστηματικὰ) Τοῦτο ἕν εἶδός 
ἐστι. τοῖς κατὰ σχέσιν ἀλλήλοις, ὁμωνύμως τῷ προ-- 
εἰρημένῳ" ὥστε κατὰ μῖξιν, τήν ve κατὰ στίχον καὶ 
συστηματικήν, ὑφίσταται τὸ κοινὸν συστηματικόν. 

12, ἃ εἰκῇ γέγραπται] Ὡς ἔτυχε καὶ ἄνευ τῆς 
ποσότητος τῶν στίχων, τοῦ ἐν αὐτοῖς μέτρου ὅρον 
οὐκ ἔχοντος, ἀλλ᾽ ἀδιαφόρως δυναμένου ἁρμόσαι 
δίχα ἐλέγχων. 

18. οὔτε δὲ ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα) ὥστε 
(μὴ) στιχήρη γενέσθαι. 

14. οὔτε ἀνακύκλησιν) ὥστε (μὴ) κατὰ σχέσιν γε- 
νέσϑαι, ἀλλὰ ἀδιάφορον τὴν τῶν μέτρων ἐξαλλαγήν. 
Οὔτε δὲ τὰ ἄτακτα. φησίν. ἀνακύκλησιν ἔχει, ἀλλ᾽ 
αὐτόϑεν ἐστὶν ὁμολογούμενα. οἷον τὸ Σιμωνίδου 
ἐπίγραμμα. σϑμια δίς, Νεμέα δίς. Ζακτυλικὸν 

2 ἀριϑμὸν περιττὸν Μ 8 αὐτὸ] αὐτὸν Μ 6 (τὰ) 
ἑξῆς} om. τὰ libb.Gaisf. 10 κόμματα κομμάτια libb.Gaisf. 
12 στέχων] στέχου libb.Gaisf. 17 seqq. in libb. et ap. Gaisf. 
continua scriptura cohaerent, nec 13' scholii nec 14! lem- 
mate indieato. 29 et923 μὴ adiecimns. 96 ἄτακτα] ἀπο- 
λελυμένα libb. 
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γὰρ &duevoov καὶ ἐλεγεῖα καὶ ἴαμβος. οὔτε κατὰ 
στίχον καὶ ὅμοια ἀλλήλοις, οὔτε κατὰ σχέσιν ἀντ-- 
αποδιδόμενα. 

15. οὐ γὰρ τεταγμένῳ ἀριϑμῷ ἐπῶν) ἀλλ᾽ ἀτά- 
κτῶς ὅποι ποτὲ τὸ ἄτακτον ἐποίησε μετρικόν. 

Οὐ γὰρ τεταγμένῳ ἀρυϑμῷ) μετὰ γὰρ δέκα στίχους 
ἐπιφέρει ἴαμβον, καὶ πάλιν μετὰ πέντε καὶ ὀκτώ. 

16. ἐξ ὁμοίων δέ ἐστι] Περὶ τούτων καὶ ἐν τῇ 
εἰσβολῇ ἐπεσημήνατο: τῶν γὰρ μέτρων τὰ μὲν ὑπὸ 
ποδός, τὰ δὲ ὑπὸ συξυγίας. ὡς τὰ ἰαμβικὰ καὶ τὰ 
ὅμοια, τὰ δὲ ὑπὸ περιόδου καταμετρεῖται" περίοδος 
δέ ἐστιν ἡ ἐκ διαφόρων ποδῶν ἐν τῷ στίχῳ σύν-- 
ϑεσις, οἷον δακτύλου τροχαίου ἀναπαίστου ἰάμβου 
καὶ εἴ τι τοιοῦτον: ἀκολούϑων μέντοι ὄντων καὶ 
τῶν ἑξῆς, οἷον καὶ τὸ προσοδιακόν ἐστιν. 

11. ἢ συξυγίας ἢ περιόδου] Περίοδός ἐστι πο- 
δικὴ ἐν τρισὶ ποσὶ καταρίϑμησις. ὥσπερ γὰρ τὸ 
μὲν δακτυλικὸν ὑπὸ ποδὸς μετρεῖται, τὰ δὲ ὑπὸ 
συξυγίας. τουτέστι δύο ποδῶν ἁπλῶν, οὕτω καὶ 
ὑπὸ περιόδου. τουτέστι τριῶν ποδῶν, ὡς ἐν συξυ- 
γίᾳ καταμετρεῖται ἄνευ ἀριϑμοῦ τινὸς ὡρισμένου, οὐκ 
ἐπιφερομένης τινὸς ἀντιστρόφου, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀδιαφό- 
ρῶς. εἰ τύχοι. τριμέτρων (ὄντων) δύο καὶ évóg τε-- 
τραμέτρου καὶ μονομέτρον καὶ ἑξῆς ὁμοίως, ἀδια- 
φορῶς οὔσης τῆς αὐτοῦ ποσότητος. Περίοδος γὰρ ἡ 
ἐκ διαφόρων κώλων περικοπή, ὡς ἐν τῷ παρ᾽ ᾽4λ- 
καίῳ ἄσματι" ἀνταπόδοσις γὰρ γίνεται συστηματική. 

18. Ἕπτά μοι δὶς τριάκοντα] Τοῦτο παιωνικόν 
ἐστι, τὴν πρώτην καὶ δευτέραν συξυγίαν ἔχον συν- 
ηρῃμένην, ἕπτά μοι δὶς τριά: ἔστι γὰρ ὃ πρῶτος 

, 1 προσωδιακὸν M 16 περιόδου] περὶ ποδο,ν M 38 
ὄντων Adiecimus. 



ΠΕΡῚ TOY IIOIHMATOX. 219 

. πούς, τὰς τελευταίας συνελὼν καὶ κρητικὸν zouj- 
— Gag, ἐκ -- —, καὶ ἀντὶ δύο βραχειῶν μακρὰν μίαν" 

ἡ δὲ τρίτη καὶ τετάρτη ὁμοίως ἔχουσι τὸν πρῶτον 
 παίωνα. κοντα βασιλεὺς σχεδον. 
5 19. Ὑπολείπεται δὲ ἡμῖν] Μικτὰ μὲν οὖν ἐστίν, 
ἃ παραϑέσεις ἔχουσι, τὰ τρία ἄσματα: τὰ δὲ ἐν 
σχέσει (?) 

20. ὡς εἴ τις τὴν πρώτην δὴν] Ἑχατέρα μὲν 
γὰρ τῶν δῶν κατὰ σύστημα γέγραπται, διάφορον 

10 δὲ ἔχει μέτρον, ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν δευτέραν" ἡ 
- μὲν γὰρ πρώτη ἐκ τοῦ ἐπιωνικοῦ σύγκειται, ἡ δὲ 

δευτέρα ἐκ τοῦ ἐπιχοριαμβικοῦ" εἴ τις οὖν μίξειεν 
ἀμφοτέρας τὰς δάς, οὔσας συστηματικᾶς, εἴποι ἂν 
τὸ μέτρον ἐκ μικτῶν συστηματικῶν συγκεῖσθαι" καὶ 

15 ἔστι τῆς μὲν πρώτης ὠδῆς ἀρχὴ ᾿ 
ὦ » 

- VR Qui: 41 ῷ τῷ 

ναξ "Ἄπολλον παῖ μεγάλω 4ιός 

ἐπιωνική" τῆς δὲ δευτέρας 

χαῖρε Κυλλάνας ὃ μέδεις. σὲ γάρ μοι 

ἐπιχοριαμβική. 
21, κοινὰ δέ ἐστι συστηματικὰ] Τὰ Te UA 

ἐπιδέξασϑαι τὰ δύο εἴδη τὰ δὲ δύο εἴδη εἰσὶν vzo— 
πεπτωκότα τῷ τὲ ἐξ ὁμοίων καὶ τῷ κατὰ σχέσιν. 
'E& ὁμοίων ἄπειρος μὲν οὖν φήσειεν εἶναι ἄσμα, 
διὰ τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν ποδῶν τῶν ἰωνικῶν καταμε-- 

95 τρεῖσϑαι. τῇ δὲ ποσύτητὶ ἐναλλάττειν" ὁ δὲ ἔμπει-- 
| ρος. κατὰ σχέσιν. ἐπεὶ ἀνταπόδοσις γίνεται τῶν 
᾿ ξερό εν 

Η . εἰκότως δὲ οὐκ ἔστιν ἔλαττον τῶν τριῶν 

' 2 μακρᾶς μιᾶς Μ 6 τὰ δ' ἐν σχέσει Μ 11 ἐπιωνικοῦ] 
παιωνικοῦ libb., ἐωνικοῦ Heph. — 12 χοριαμβικοῦ libb.Gaisf. 
18 ὁ μέδεις M, ó μέδων Tu 19 ἢ ἐπιχοριαμβ. Μ 25 πο- 
σότητι Pauw, ποιότητι libb. ἐναλλάττει M 28 In libb. et 
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ἀριϑμῶν) TO γὰρ ὅμοιον, τῶν -ἰτπρὸς τινὶ γὰρ 
ὅμοιον. Προτίϑεμεν γὰρ καὶ τὸ ἀνόμοιον. Καὶ 
πάντως γένεται οὐ τῶν τριῶν ἐλάσσονα. ἐν οἷς τὰ 
μὲν περιέχοντα ἐν ἀρχῇ καὶ τέλει συστηματικά, τὰ δὲ 
περιεχόμενα. Ταῦτα ἢ ἐν τριάδι ἢ ἐν πεντάδι" οὐ 
γὰρ δυνατὸν (γένεσϑαι ἐλάσσονα ἢ τῶν) ἐν τριάδι, 
ἐπεὶ γένεται μεσῳδικα. | 

28. περιῳδικὰ δὲ] Ὥστε τρόπον τινὰ καὶ προ- 
ῳδικὰ εἶναι καὶ ἐπῳδικά, ἑκάτερον ἕν, καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ περιῳδικὰ καλεῖται. 

24. χατὰ περικοπὴν δὲ] στε. εἰ τύχοι. γενέ-- 
σϑαι περικοπὴν κώλων καὶ στίχων Ac διαφόρων, 
ἢ ὅσων βούλεταί rig, καὶ ἐπάγεσϑαι ὅμοια μὲν Ag, 
τῶν μερῶν αὐτῶν ἀνομοίων ὄντων, οἷον ἐν συστή-- 
μασι τρισὶν y ὅσοις βούλεται ὃ ποιῶν, κωλικοῖς ἢ 
στιχηροῖς, οἷον δύο ἢ πλείονα. ἀνόμοια ἀλλήλοις, 
καὶ ἑξῆς ἐπάγει τοσαῦτα συστήματα, ὅμοια τοῖς προ-- 
κειμένοις" πάλιν, ἀλλήλοις μὲν ἀνόμοιά ἐστιν, ἀντ-- 
αποδιδόμενα δὲ τοῖς προκειμένοις συστήμασιν, οἷον 
εἰ τύχοι, δύο περικοπαί, ἐκ τριῶν συστημάτων. cy. 
«fy. ταῦτα ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἐπιφερομένων δὲ αὐ- 
τοῖς ὁμοίων, γίνεται τὸ κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομε-- 
Qéc: τοιαῦτα δέ ἐστιν ἐν δυάδι, τὰ ἐν ταῖς κωμι- 
«cts παραβάσεσιν. οἷον τὸ μέλος καὶ τὸ ἐπίρρημα 
ἑξῆς κείμενα ἀλλήλοις ἐστὲν ἀνόμοια: ἀλλ᾽ ἐπαγο-- 
μένου αὐτοῖς τοῦ τὲ ἀντιστρέφοντος τῷ μέλει χαὶ 
TOU ἀντεπιρρήματος, γίνεται τὸ κατὰ περικοπὴν &v- 

apud Gaisf. continua scriptura cohaeret, non distinctis i iis ver- 
bis quae sunt lemma. 3 οὐ τῶν τριῶν ἐλάσσονα] ὃ ὃ τρίτος ἕκτος 
libb.Gaisf. ὁ (γένεσϑαι ἐλάσσονα ἢ τῶν) om. libb.Gaisf. 
ἐν τριάδι ... ἴ γίνεται) τριάδι... « γίνονται Μ 8 προφδικὰ 
Gaisf. , περιωδικὰ libb. 15 ποιῶ] ποῖον M 11 ἐπάγει] 
ἐπαγάγη Μ 24 pere μέρος M 
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ομοιομερές, τῶν μὲν περιχοπῶν ἀντιστρεφουσῶν 
ἀλλήλαις. τῶν δὲ μερῶν αὐτῶν ἀνομοίων ὄντων ἀμ- 
φοτέρων ἀλλήλοις: ὥστε τὰ ἐν ταῖς παραβάσεσι 

τῶν κωμῳδιῶν κατὰ στίχον ἀλλήλοις ἀνταποδιδό- 
μενα ἢ κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον. δακτυλικὸν ἢ ἄλλο 
ὅμοιον, σπανιώτατά ἐστιν. 

25. ἐν à ἐστὶ μέρη τινὰ] Οἷον. μέρη τοῦ ποιή- 
ματος, εἴδη ὄντα τῶν κατὰ' σχέσιν. Τῶν γὰρ κατὰ 
σχέσιν εἰδῶν τὸ περιῳδικὸν καὶ ἐπῳδικὸν καὶ τἄλλα. 
Εἰ ovv τὰ μέρη τῶν κατὰ σχέσιν ἐκ διαφόρων εἰ-- 
δῶν συγκέοιτο κατὰ ταὐτόν, τὸ κατὰ σχέσιν ῥηϑή- 
σεται μικτὸν κατὰ σχέσιν. 

26. Γουνοῦμαί σ΄. ἐλαφηβόλε. 
ξανϑὴ παῖ Διός. ἀγρίων 

δέσποιν᾽ άρτεμι ϑηρῶν. 
ἣ κου νῦν ἐπὶ “ηϑαίου 
δίνῃσι ϑρασυκαρδίων 
ἀνδρῶν ἐσκατορᾶς πόλιν 

χαίρουσ᾽ " οὐ γὰρ ἀνημέρους 
ποιμαένεις πολιήτας. 

21. τὸ τελευταῖον τοῦ συστήματος] Ὅ ἐστιν &v- 
τισπαστικὸν ἐφθημιμερές, οἷον τὸ τρίτον, δέσποιν᾽ 
"Agvsuu. ϑηρῶν, τὸ τελευταῖον. ποιμαίνεις πολιή-- 

τας. ὅπερ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐστὶν ὄγδοον. 
28, Τὰ τηλικούτου μεγέϑους ὄντα. φησίν, ἐπ᾽ 

2 ἀμφοτέρων ἀλλήλοις] ἀμφοτέρας ἀλλήλαις M 4 “κατὰ 
στίχον) κατὰ διστιχίαν libb.Gaisf. ὅ ἢ κατὰ τὸ αὐτὸ] ἤγουν 
pro ῃ M(?) 6 σπανιώτατον M — 16 [xov libb., ἤ xov Bergk 
17 ϑρασυκαρδίων Jo. Siceliota Rhet. Gr. VI, 128, ϑρα- 
'σκαρδίων vel ϑρεσκαρδίων M, bis enim fragmentum hoc in eo 
msc. legitur, ϑρεοχαρδίων Tu 18 ἐσκατορᾷς Bergk ex Apol- 
lon. de synt. I, 25, ἐσχατόρες vel ἐσχατόραις M, ἐγκαϑόρα Tu 
21 ἀντιοσπαστικὸν "Gaisf., ἀναπαιστικὸν Tu 25 Scholl. a 28? 
.Ad 41"? in libris et apud 'Gaisf. sic leguntur: ὡς μηδὲ στροφῆς 
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ἐλάχιστον ὡς “μηδὲ στροφῆς ὅλης εἶναι ὑπονοητικά. 
ὡς μηδὲ στροφῆς ὅλης εἶναι] ὡς εἰ τύχοι τριῶν 
κώλων, ὥστε μὴ δύνασϑαι εἰς στροφὰς διαιρεῖσθαι. 

29. ἀμοιβαῖον] "Φσπερ Ἤλέχτρα διαλέγεται πρὸς 
M ' N " 

ὅ τὸν χορὸν παρὰ “Σοφοκλεῖ. 

10 

15 

— 

30. ἢ κατὰ Pia m i Τὸ ἐπαδόμενον μέτρῳ τῷ 
προχειμένῳ. 

91. ἢ κατὰ ἐπῳδὸν] Τὸ ἐπαδόμενον μέτρῳ τῷ 
προκειμένῳ ἢ τοῖς προκειμένοις. 

32. (ἢ κατ᾽ ἄλλο τι ἀναφώνημα)) Ὡς τὸ Φεῦ 
φεῦ, Ἰοὺ ἰού. 

99. εἰς δύο] διαιρέσεις . . . . jue 

94. (ἑτερόστροφο")] Ἔστι τοιοῦτον ἐτερόστροφον 
προειρημένου τοῦ τῆς διαιρέσεως τρόπου. "Exi γὰρ 
δύο. ἑτερόστροφα᾽ καϑ' ὃ ἐπὶ δύο ..«ἕτερος““, ἐπὶ δὲ 
πολλῶν ..ἄλλος“". 

ὅλης εἶναι) Ὡς εἰ τύχοι, τριῶν κώλων, ὥστε μὴ δύνασϑαι εἰς 
στροφὰς διαιρεῖσϑαι. Καίτοι εἰκῇ γεγραμμένα. "AAA οὐδ᾽ ἐν 
τὸ δυνατὸν τοῦ διαιρεῖσθαι ἔχοντος. Ἀμοιβαῖον ὥσπερ Ἠλέκ- 
τρὰ διαλέγεται πρὸς τὸν χορὸν παρὰ Σοφοκλεῖ" 7 κατὰ Ég- 
ύμνιον τὸ ἐπᾳδόμενον μέτρῳ τῷ προκειμένῳ" 1] κατὰ ἐπωδὸν 
τὸ ἐπᾳδόμενον μέτρῳ τῷ προκειμένῳ ῇ τοῖς προχειμένοις. Εἰς 
δύο διαιρέσεις, ὡς τὸ Φεῦ φεῦ, Ἰοὺ (ov: ἔστι τοιοῦτον ἑτερό- 
στροφον προειρημένου τοῦ τῆς διαιρέσεως τρόπου. Ἐπὶ γὰρ 
δύο ἑτερόστροφα, καϑ' ὃ ἐπὶ δύο, ἕτερος᾽ ἐπὶ δὲ πολλῶν, ἄλ- 
λος. Ὥστε “δύνασϑαι διὰ ποσότητα κώλων πλειόνων O ὄντων, τὸ 
ἐναντίον τῇ ἀντιστρόφῳ. Τὰ τηλικούτου μεγέϑους ὄντα, φη; 
σίν, ἐπ᾽ ἐλάχιστον, ὡς μηδὲ στροφῆς ὅλης εἶναι ὑπονοητι" α. 
Βραχυκατάληκτα, βραχυτέρου κώλου ἐπιφοράν. Τοῦτο γὰρ 
ὡσπερεὶ τεαμήριόν ἐστι μακροῖς ἐπενεχϑέν. Κατὰ περιορυ- 
σμοὺς δὲ ἀνίσους οἵα ἐστὶν ἢ εἰσβολὴ τῆς Δευκαδίας Μενάᾶν- 
δρον. Οἷον βραχέος κώλου ἐπιφοράν. Οἷον οὐ πάντα δέμετρα, 
ἀλλὰ τὰ μὲν δίμετρα, τὰ δὲ μονόμετρα καταληκτικά. Εἰ γὰρ 
ἴσα εἴη τὰ διαιροῦντα καὶ δι᾿ ἴσων γένοιτο κώλων, γίνεται συ- 
στηματικὰ κατὰ σχέσιν. Ad quae hoc annotat Gaisf. : ,,Valde 
sunt confusa, omissis Hephaestionis verbis quae explicanda 
sumpserat scholiastes. 6 τὸ ϑεὸν ἐκ ββμενὸν M 10]1emma 

om. libb, 12 lemma om. libb. 16 ἄλλος Μ 
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35. (Ζτμητα)ὴ] Καίτοι εἰκῇ γεγραμμένα, ἀλλ᾽ 
οὐδὲν τὸ δυνατὸν τοῦ διαιρεῖσθαι ἔχοντα. 

96. ὥστε δύνασθαι) “Ζ]ιὰ ποσότητα κώλων πλειύ-- 
νῶν ὄντων (ἢ ὡς αὐτὸ ἐναντίον τῇ ἀντιστρόφῳ 
(εἷναι). | 

91. βραχυκατάληξιν] Βραχυτέρου xcov ἐπιφο- 
ocv. Τοῦτο γὰρ ὡσπερεὶ (τοῦ τέλους) τεκμήριόν 
ἐστι μακχροτέροις ἐπενεχϑέν. 

39. κατὰ περιορισμοὺς δὲ ἀνίσους] Οἵα ἐστὶν ἡ 
εἰσβολὴ τῆς “ευκαδίας Μενάνδρου. ^ 

40. (κατάληξιν)} Οἷον βραχέος κώλου ἐπιφοράν. 
41. οὐ μέντοι ἴσοις μεγέϑεσι)] Οἷον οὐ πάντα 

δίμετρα, ἀλλὰ τὰ μὲν δίμετρα. τὰ δὲ μονόμετρα. 
(τὰ δὲ δίμετρα) καταληχτικά. Εἰ γὰρ͵ ἴσα εἴη τὰ 
διαιρούμενα καὶ δι᾽ iccov γένοιτο κώλων, γένεται 
συστηματικὰ κατὰ σχέσιν. 

42. ἐν ταῖς παρόδοις] Οὕτω καλεῖται ἡ πρώτη 
τῶν χορῶν ἐπὶ τὴν σκηνὴν εἴσοδος. 

43. τῶν ἴσων συξυγεῶν] Οἷον τῶν ἰσοκώλων,. 
ἐπεὶ γίνεται χατὰ σχέσιν" μέχρι δὲ τῶν ἐνταῦϑα 
διαίρεσις. 

. 44, τὰ καλούμενα ἐφύμνια)] Ταῦτα καὶ τὰ μέ- 
τρα διαιρεῖν εἰώϑασι. 

45. μὴ μετὰ στροφὴν] Οἷον μεταξὺ δύο στί- 
χων, ὡς τὰ μεσῳδικά. 

1 lemma om. libb. 2 οὐδὲν M, οὐδ᾽ év Tu ἔχοντα] 
ἔχοντος libb. 4 (ἢ ὡς αὐ)τὸ] τὸ libb.Gaisf. ὅ εἶναι om. 
libb.Gaisf. 6 βραχυκατάληκτα libb.Gaisf. ἐπιφορᾷΜ 7 
(τοῦ τέλους) om. libb.Gaisf. 8 , e ootégoue] μακροῖς libb. 
Gaisf. 11 lemma om. libb. ἐπιφορᾷ Μ 14 (τὰ δὲ δέ- 
pergo) om. libb. Gaisf. 16 διαιρούμενα] διαιροῦντα libb. 
Gaisf. 925 Post ὡς τὰ μεσῳδικχὰ i in libb. et apud Gaisf.: ὑπὸ 
τῆς ἐπωδοῦ. μεγάλῳ στίχῳ ἀντισπαστικῷ ἢ ἀναπαιστικῷ le- 
guntur. Quae duorum scholiorum sunt fragmenta. Et priora. 
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40. ὑπὸ τῆς ἐπῳδοῦ. 
41. ὅταν δὲ ἔ ἔμπαλι Οἷον ὅταν τὸ βραχὺ προ- 

τάττηται μεγάλῳ στίχῳ. ἀντισπαστικχῷ ἢ ἀναπαι-- 
στικῷ. | 

48. z90900g| Προτέτακται Je ὁ ἐπῳδός: «v- 
τισπαστικὰ γάρ εἰσιν. οἷον τὸ μὲν ἡγούμενον, δί- 
ueroov ἀκατάληκτον. τὸ δὲ ἑπόμενον, τετράμετρον 
ὑπερκατάληκτον. 

49. ὅταν περιέχῃ μέντοι] Φὃς τὰ μεσῳδικὰ καὶ 
DO. τὰ ἐφύμνια] “Παφόρως ταῦτα τὰ ἐφύμνια 

συνέχειαν φυλάττουσι πρὸς τὰς στροφάς. τὰ δὲ 
ἐπιφϑέγματα οὐ. (!) 

51. ef. Pollue. IV. 111: Τῶν δὲ χορικῶν ἀσμά-- 
τῶν τῶν κωμικῶν ἕν τι καὶ ἡ παράβασις. ὅταν ἃ 
ὁ ποιητὴς πρὸς τὸ ϑέατρον βούλεται λέγειν. ὃ χο-- 
ρὸς παρελϑὼν λέγῃ ταῦτα. ᾿Επιεικῶς δὲ αὐτὸ ποι-- 
οὔσιν ol κωμῳδοποιηταί, τραγικὸν δὲ οὐκ ἔστιν, 
ἀλλ᾽ Εὐριπίδης αὐτὸ πεποίηκεν ἐν πολλοῖς Ógcuo- 
σιν. Ἔν μέν γε τῇ ΖΔανάῃ, τὸν χορὸν τὰς γυναῖς- 
κας ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιήσας παράδειν, ἐκλαϑόμενος, 
ὡς ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς λέξεως 
τὰς γυναῖκας. Καὶ Σοφοκλῆς δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς πρὸς 
ἐκεῖνον ἁμίλλης ποιεῖ σπανιάκις, ὥσπερ ἐν Inzóvo. 
Τῆς μέντοι παραβάσεως τῆς κωμικῆς ἑπτὰ ἂν εἴη 
μέρη. κομμάτιον. παράβασις, μακρόν, στροφή; ἐπίρ--: 
oque, ἀντίστροφος, ἀντεπίρρημα. Ὧν τὸ uiv κομ-- 

quidem ὑπὸ τῆς ἐπῳδοῦ ex scholio de epodis restiterunt (46), 
posteriora μεγάλῳ στέχῳ ἄντ. ἢ «voz. post verba ὅταν δὲ 
ἔμπαλιν] οἷον ὅταν τὸ βραχὺ προτάττηται quae in libb. no- 
stris subsequuntur, transtulimus (schol. 41). 8 ὑπερκατά- 
Agxvov] ἀκατάληκτον libb.Gaisf. 10 Haec in libb. et apud 
Gaisf. nec a truncato schol. 48 separata nec lemmate τὰ £g- 
ὑμνια ἃ sequentibus distincta leguntur, 
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μάτιον καταβολή τίς ἐστι βραχέος μέλους" ἡ δὲ 
παράβασις, ὡς τὸ πολὺ μὲν ἐν ἀναπαίστῳ μέτρῳ. 
— εἰ δ᾽ οὖν καὶ ἐν ἄλλῳ, ἀνάπαιστα τὴν ἐπίκλην 
— ἔχει. Τὸ δὲ ὀνομαξόμενον μακρὸν ἐπὶ τῇ παραβά- 
ὅ σει βραχὺ μελύδριόν ἐστιν, ἀπνευστὶ ἀδόμενον. Τῇ 

δὲ στροφῇ ἐν κώλοις προασϑείσῃ τὸ ἐπίρρημα ἐν 
τετραμέτροις ἐπάγεται. Καὶ τῆς ἀντιστρόφου τῇ 
στροφῇ ἀντασϑείσης τὸ ἀντεπέρρημα, τελευταῖον 
ὃν τῆς παραβάσεως, ἐστὶ τετράμετρα. οὐκ ἐλάττω 

10 τὸν ἀριϑμὸν τοῦ ἐπιρρήματος. ᾿ 

ὕῶ. Ταῦτα εὕρηται ἔν τινι παλαιῷ βιβλίῳ. -— 
Τοῖς παρ᾽ Ὁμήρῳ στίχοις σημεῖα παράκειται τάδε. 

Zn καϑαρὰ , διπλῆ περιεστιγμένη p. ὄβελος 
—,; ὄβελος σὺν ἀστερίσκῳ —'X, ἀντίσιγμα 2» χἕ- 

5 ρεα ἃ τοῦ ἃ ./. ὦ πλάγιον. Ἢ μὲν ovv διπλῆ κα- 

 ϑαρὰ παράχειται πρὸς τὴν ἅπαξ εἰρημένην λέξιν, 
πρὸς τὴν τοῦ ποιητοῦ συνήϑειαν, πρὸς τοὺς λέγον-- 
τας μὴ εἶναι τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσ-- 
σειαν, πρὸς τὰς τῶν παλαιῶν ἱστορίας, πρὸς τὰς 
τῶν νέων ἐκδοχάς,. πρὸς τὴν ᾿Αττικὴν σύνταξιν, 
πρὸς τὴν πολύσημον λέξιν. Πρὸς μὲν οὖν τὴν 
ἅπαξ εἰρημένην λέξιν, μάντι κακῶν, οὕπω ποτέ μοι 
τὸ κρήγυον ἔειπες" ἅπαξ γὰρ εἴρηται. Καὶ ἐπὶ τῶν 
λοιπῶν σημείων ὡσαύτως ἃ δεῖ τιϑέναι.--- Ev ἄλλῳ 
οὕτως. — Τὰ παρατιϑέμενα τοῖς Ὁμηρικοῖς στίχοις 
σημεῖον (sic) ἀναγκαῖον γνῶναι τοὺς ἐντυγχάνον-- 
τας" εἰσὶ δὲ ταῦτα: διπλῆ ἀπερίστιχτος D, διπλὴ 
περιεστιγμένη ὋΣ. ὕβελος —, ὔὕβελος μετ᾽ ἀστερίσκου 
— XX, ἀστερίσκος καϑ'΄ ἑαυτὸν XX, ἀντίσιγμα ἄστι-- 
xrov ), ἀντίσιγμα περιεστιγμένον Ὁ. Ἢ μὲν οὖν 
ἀπερίστικτος διπλὴ τίϑεται πρὸς ἱστορίας καὶ σχη-- 
ματισμοὺς καὶ ἑτέρας ποικίλας χρείας καὶ πρὸς τὰς 

METRICI GRAECI, 15 
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ἅπαξ εἰρημένας λέξεις καὶ πρὸς τὰ ἐναντία καὶ μα-- 
χόμενα τῶν ὀνομάτων. Ἢ δὲ περιεστιγμένη διπλὴ 
πρὸς τὰς Ζηνοδότου καὶ Κράτητος γραφὰς καὶ αὐὖὐ- 
τοῦ ᾿Δριστάρχου. Ὁ δὲ ὔβελος πρὸς τὰ νόϑα καὶ 
ἀϑετούμενα. Ὁ δὲ μετὰ ὀβέλου ἀστερίσκος, ἔνϑα 
εἰσὶ μὲν τὰ ἔπη τοῦ ποιητοῦ, οὐκ ἄλλως (sic) δὲ 
κεῖνται καὶ ἐν ἄλλῳ. Ὁ δὲ xa9' ἑαυτὸν ἀστερίσπκος. 
ἔνϑα καλῶς εἴρηνται τὰ ἔπη ἕν αὐτῷ τῷ τρόπῳ 
(sic) ἔνϑα κεῖνται. Τὸ δὲ xa9' ἑαυτὸ ἀντίσιγμα, 
ὅταν ταὐτολογῇ καὶ τὴν αὐτὴν διάνοιαν δεύτερον 
λέγῃ: — ὃ. 

Ἰστέον, ὅτι «6 ῥαψῳδίαι Ὁμήρου παρὰ τῶν πα- 
λαιῶν κατὰ συνάφειαν ηὐδῶντο κορωνέδι μόνη δια- - 
στελλομένη (sic), ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Τῆς δὲ xogo- 
νέδος τοῦτό ἔστι τὸ σημεῖον ^1. Ζέγεται δὲ κατὰ 
μεταφορὰν ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς πλοίοις ἀνακεκαμμένης 
χορωνέδος. S. | 
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XPHZTOMAOGIAZ lIPAMMATIKHZ 

A. 

I. Ex Photii bibliotheca. 

᾿ἀνεγνώσθϑησαν ἐκ τοῦ. ἐπιγραφομένου βιβλίου 
Πρόκλου χρηστομαϑέας γραμματικῆς éxAo— 
yat. Ἔστι δὲ τὸ βιβλίον εἰς δ΄ διῃρημένον λόγους. 

Καὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ λέγει, ὡς αἵ αὐταί εἰσιν 
ἀρεταὶ τοῦ λόγου καὶ ποιήματος, παραλλάσσουσι δὲ 
ἐν τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον: καὶ ὅτι τοῦ πλάσματος 
τὸ μέν ἐστιν ἰσχνόν, τὸ δὲ ἁδρόν, τὸ δὲ μέσον" καὶ 
τὸ μὲν ἁδρὸν ἐκπληκχτικώτατόν ἐστι καὶ κατεσκευ-- 
ασμένον μάλιστα καὶ ποιητικὸν ἐπιφαῖνον κάλλος" 
τὸ δὲ ἰσχνὸν τὴν τροπικὴν μὲν καὶ φιλοκατάσκευον 
σύνϑεσιν μεταδιώκει, ἐξ ἀνειμένων δὲ μᾶλλον συν-- 
ἤρτηται, ὅϑεν ὡς ἐπίπαν τοῖς γοεροῖς ἄριστά πως 
ἐφαρμόττει" τὸ δὲ μέσον καὶ τοὔνομα μὲν δηλοῖ ὅτι 
μέσον ἐστὶν ἀμφοῖν. ᾿άἀνθϑηρὸν δὲ κατ᾽ ἰδίαν οὐκ 
ἔστι πλάσμα, ἀλλὰ συνεκφέρεται καὶ συμμέμικται 
τοῖς εἰρημένοις. ἁρμόξει δὲ τοπογραφέαις καὶ λει-- 
uoivov ἢ ἀλσῶν ἐκφράσεσιν. Οἱ δὲ τῶν εἰρημέ- 
νῶν ἀποσφαλέντες εἰδῶν ἀπὸ μὲν τοῦ ἁδροῦ εἰς 
τὸ σκληρὸν καὶ ἐπηρμένον ἐτράπησαν. ἀπὸ δὲ τοῦ 
ἰσχνοῦ εἰς τὸ ταπεινόν, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου εἰς τὸ 
ἀργὸν καὶ ἐκλελυμένον. 
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ΖΔιαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ κρίσεως ποιήματος, ἐν 
ὧ παραδίδωσιν ἤϑους καὶ πάϑους διαφοράν. Καὶ 
ὕτι τῆς ποιητικῆς τὸ μέν ἐστι διηγηματικόν, τὸ δὲ 
μιμητικόν" καὶ τὸ μὲν διηγηματικὸν ἐκφέρεται δι᾽ 

5 ἔπους ἰάμβου vs καὶ ἐλεγείου καὶ μέλους: τὸ δὲ 
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μιμητικὸν διὰ τραγῳδίας, σατύρων vs καὶ κωμῳδίας. 

(Περὶ ἔπους.) 

Καὶ ὅτι τὸ ἔπος πρῶτον μὲν ἐφεῦρε Φημονόη ἡ 
᾿“πόλλωνος προφῆτις, ἑξαμέτροις χφησμοῖς χρηδθος 
μένη. καὶ ἐπειδὴ τοῖς χρησμοῖς τὰ πράγματα εἵπετο 
καὶ σύμφωνα ἦν; ἔπος (ἀπὸ τοῦ ἕπεσϑαι) τὸ ἐκ 

(τούτων) τῶν μέτρων κληϑῆναι. Οἱ δέ φασιν, ὅτι 
διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἄγαν ὑπεροχήν, τὴν 
ἐν τοῖς ἑξαμέτροις ϑεωρουμένην, τὸ κοινὸν ὄνομα 
παντὸς τοῦ λόγου τὸ ἑξάμετρον ἰδιώσατο καὶ ἐκλήϑῃ 
ἔπος. καϑάπερ καὶ ὃ Ὅμηρος τὸν ποιητὴν καὶ ὁ 
Ζημοσϑένης τὸν dors ὠκειώσατο: ἐπεὶ καὶ τὰ 
τρίμετρα ἔπη προσηγόρευον. 

Γεγόνασι δὲ τοῦ ἔπους ποιηταὶ κράτιστοι μὲν 
Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Πείσανδρος, Πανύασις, ᾿Αντέμα-- 
qos. Δ,ιέρχεται δὲ τούτων, ὡς οἷόν τε, καὶ γένος 
καὶ πατρίδας καί τινας ἐπὶ μέρους πράξεις. 

IL E codd. Veneto et Escurialensi. 

Πρόκλου χρηστομαϑίας τῶν sig δ΄ διῃρημένων τὸ c. Ὁμή- 
ρου χρόνοι βίος χαρακτὴρ ἀναγραφὴ ποιημάτων. 

᾿Επῶν ποιηταὶ γεγόνασι πολλοί: τούτων δὲ εἰσι 
κράτιστοι Ὅμηρος. Ἡσίοδος, Πείσανδρος, Πανύασ-- 
σις, ᾿ἀντέμαχος. Ὅμηρος μὲν οὖν τίνων γονέων ἢ 
ποίας ἐγένετο πατρίδος, οὐ ῥάδιον ἀποφήνασϑαι" 

80 οὔτε γὰρ αὐτός τι λελάληκεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ περὶ 
αὐτοῦ εἰπόντες συμπεφωνήκασιν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ μη-- 



25 

30 

XPHETOMAOIAZ A. 231 

δὲν ῥητῶς ἐμφαίνειν περὶ τούτων τὴν ποίησιν αὐ-- 
τοῦ μετὰ πολλῆς ἀδείας ἕκαστος οἷς ἐβούλετο ἐχα-- 
ρίσατο. Καὶ διὰ τοῦτο οὗ uiv Κολοφώνιον αὐτὸν 
ἀνηγόρευσαν, οἵ δὲ Χῖον, oí δὲ Σμυρναῖον, οἵ δὲ 
Ἰήτην, ἄλλοι δὲ Kvuatov: καὶ καϑόλου πᾶσα πόλις 
ἀντιποιεῖται τοῦ ἀνδρός, ὅϑεν εἰκότως ἂν xoGuo- 
πολίτης λέγοιτο. Οἱ μὲν οὖν Σμυρναῖον αὐτὸν 
ἀποφαινόμενοι Matovog μὲν πατρὸς λέγουσιν εἶναι. 
γεννηθῆναι δὲ ἐπὶ Μέλητος τοῦ ποταμοῦ, ὅϑεν καὶ 
ΜΜελησιγενῆ ὀνομασϑῆναι, δοϑέντα δὲ Χίους εἰς διιη-- 
ρδίαν Ὅμηρον κληϑῆναι. Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν ὀμ-- 
μάτων πηρώσεως τούτου τυχεῖν αὐτόν φασι τοῦ 
ὀνόματος" τοὺς γὰρ τυφλοὺς ὑπὸ τῶν “Αἰολέων ὁμή-- 
ρους χκαλεῖσϑαι. Ἑλλάνικος δὲ καὶ Ζαμάστης καὶ 

Φερεκύδης εἰς Ὀρφέα τὸ γένος ἀνάγουσιν αὐτοῦ. 
Maíova γάρ φασι τὸν Ὁμήρου πατέρα καὶ Ζῖζον τὸν 
Ἡσιόδου γενέσϑαι ᾿4πελλέδος, τοῦ Μελανωποῦ. τοῦ 
Ἐπιφραδέος, τοῦ Χαριφήμου, τοῦ Φιλοτερπέος, τοῦ 
Ἰδμονίδα, τοῦ Εὐκχλέους. τοῦ “Ιωρίωνος. τοῦ Ὀρ-- 
φέως. Γοργίας δὲ ὃ Δεοντῖνος εἰς Μουσαῖον αὐ-- 
τὸν ἀνάγει. Περὶ δὲ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ λόγος τις 
φέρεται τοιοῦτος. ᾿Δνελεῖν φασὶν αὐτῷ τὸν ϑεόν, 
χρωμένῳ περὶ ἀσφαλείας, τάδε 

ἔστιν Ἴος νῆσος. μητρὸς πατρίς, 1) σε ϑανόντα 

δέξεται" ἀλλὰ νέων ἀνδρῶν αἴνιγμα φύλαξαι. 
“έγουσιν οὖν αὐτὸν εἰς Ἴον πλεύσαντα διατρῖψαι 

μὲν παρὰ Κρεωφύλῳ, γράψαντα δὲ Οἰχαλίας ἅλω-- 
σιν τούτῳ χαρέσασϑαι, ἥτις νῦν ὡς Κρεωφύλου πε- 
ριφέρεται. Καϑεζόμενον δὲ ἐπί τινος ἀκτῆς. ϑεα- 
σάμενον ἁλιεῖς, προσειπεῖν αὐτοὺς καὶ ἀνακρῖναι 
τοῖσδε τοῖς ἔπεσιν 

ἄνδρες ἀπ᾿ ᾿Δρκαδίης ϑηρήτορες, ἡ δ᾽ ἔχομέν τι; 
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ὑποτυχόντα δὲ αὐτῶν ἕνα εἰπεῖν 

οὕς ἕλομεν, λιπόμεσϑ᾽, ovo δ᾽ οὐχ ἕλομεν, φερόμεσϑα. 

Οὐκ ἐπιβάλλοντος δὲ αὐτοῦ διελέσϑαι τὸ αἴνιγμα, 
ὅτι ἐπ᾽ ἰχϑυέαν καταβάντες ἀφήμαρτον, φϑειρισά-- 
μένοι δέ, ὅσους μὲν ἔλαβον τῶν φϑειρῶν ἀποκτεί-- 
ναντὲς ἀπολείπουσιν, ὅσοι δὲ αὐτοὺς διέφυγον, τού- 
τους ἀποκομίζουσιν, οὕτω δὲ ἐκεῖνον ἀϑυμήσαντα., 
σύννουν ἀπιέναι. τοῦ χρησμοῦ ἔννοιαν λαμβάνοντα" 

M e 3 , ^" , Ἁ ^ 

καὶ οὕτως ὀλισϑέντα περιπταῖσαι AUD G καὶ τριταῖον 

τελευτῆσαι. ᾿4λλὰ δὴ ταῦτα μὲν πολλῆς ἔχεται fu- 
τήσεως" ἵνα δὲ μηδὲ τούτων ἄπειρος ὑπάρχηῃς. διὰ 

- , » , ^ * e ΒΡ 

τοῦτο εἰς ταῦτα κατεχώρησα. Τυφλὸν δὲ ὅσοι τοῦ-- 
τον ἀπεφήναντο. αὐτοί μοι δοκοῦσι τὴν διάνοιαν 
πεπηρῶσϑαι: τοσαῦτα γὰρ κατεῖδεν ὃ ἄνϑρωπος 
ῦσα οὐδεὶς πώποτε. 

Εἰσὶ δὲ οἵτινες ἀνεψιὸν αὐτὸν Ἡσιόδου παρέδο-- 
σαν, ἀτριβεῖς ὄντες ποιήσεως" τοσοῦτον γὰρ ἀπέ- 

- , , "“Ὃ“ e , , 

χουσι τῷ γένει προσήκειν, ὅσον ἡ ποίησις διέστηκεν 
αὐτῶν. Ἄλλως δὲ οὐδὲ τοῖς χρόνοις συνεπέβαλον 
ἀλλήλοις. ΄4ϑλιοι δὲ οἱ τὸ αἴνιγμα πλάσαντες τοῦτο 

Ἡσίοδος Μούσαις Ἑλικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέϑηκεν, 

ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι δῖον Ὅμηρον. 

AAA γὰρ ἐπλανήϑησαν ἐκ τῶν Ἡσιοδείων ἡμερῶν" 
ἕτερον γάρ τι σημαίνει. Τοῖς δὲ χρόνοις αὐτὸν ot 
μὲν περὶ τὸν oíoragyóv φασι γενέσϑαι κατὰ τὴν. 
τῆς Ἰωνίας ἀποικίαν, ἥτις ὑστερεῖ τῆς τῶν Ἧρα- 
κλειδῶν καϑόδου ἔτεσιν ἑξήκοντα, τὸ δὲ περὶ τοὺς 
Ἡρακλείδας λείπεται τῶν Τρωϊκῶν ἔτεσιν ὀγδοή-- 
κοντα οἱ δὲ περὶ Κράτητα ἀνάγουσιν αὐτὸν εἰς 
τοὺς Τρωϊχοὺς χρόνους. Φαένεται δὲ γηραιὸς éxAs- 
λοιπὸς τὸν βίον: ἡ γὰρ ἀνυπέρβλητος ἀκρίβεια τῶν 
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“πραγμάτων προβεβηκυῖαν ἡλικίαν παρίστησι. Πολλὰ 
δὲ ἐπεληλυϑὼς μέρη τῆς οἰκουμένης ἐκ τῆς πολυ- 
πειρίας τῶν τόπων εὑρίσκεται. Τούτῳ δὲ προσυπο-- 
νοητέον καὶ πλούτου πολλὴν περιουσίαν γενέσθαι" 

5 αἷ γὰρ μακραὶ ἀποδημίαν πολλῶν ἀναλωμάτων δέ- 
ονται καὶ ταῦτα κατ᾽ ἐκχείνους τοὺς χρόνους, οὔτε 

πάντων πλεομένων ἀκινδύνως. οὔτε ἐπιμισγομένων 
ἀλλήλοις πω τῶν ἀνθρώπων ῥᾳδίως. Γέγραφε δὲ 

— ποιήσεις δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν, ἣν Ξένων καὶ 
10 Ἑλλάνικος ἀφαιροῦνται αὐτοῦ, οἵ μέντοι γε ἀρχαῖοι 
- χαὶ τὸν Κύκλον ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν" προστι-- 

ϑέασι δὲ αὐτῷ καὶ παίγνιά τινα, Μαργίτην καὶ 
Βατραχομυομαχίαν: ἔντε παχτίον αἶγα Κέρκωπας 
κενούς. 

III.i Ex Photii bibliotheca. 

“΄ιαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λεγομένου ἐπικοῦ 
κύκλου, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς 
μυϑολογουμένης μίξεως, ἐξ ἧς αὐτῷ καὶ τρεῖς παῖ- 
δας Ἑ κατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι Κύκλωπας. 

Ζιαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ ϑεῶν τοῖς Ἥλ-- 
λησι μυϑολογούμενα καὶ εἴ πού τι καὶ πρὸς ἵστο- 
ρίαν ἐξαληϑίξεται, καὶ περατοῦται ὁ ἐπικὸς κύκλος 
ἐκ διαφόρων ποιητῶν συμπληρούμενος μέχρι τῆς 
ἀποβάσεως Ὀδυσσέως τῆς εἰς Ἰθάκην, ἐν J| καὶ 
ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦντος ὡς πατὴρ 
εἴη κτείνεται. 

IV. E codice Escurialensi. 

Ἔκ τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν Κυπρίων λεγομένων ποιήματος. 

᾿Ἐπιβάλλει. τούτοις τὰ λεγόμενα Κύπρια ἐν 
7) βιβλίοις φερόμενα ἕνδεκα, ὧν περὶ τῆς συγγραφῆς 
ὕστερον ἐροῦμεν, ἵνα μὴ τὸν ἕξῆς λόγον νῦν ἐμ-- 
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ποδίξωμεν" τὰ δὲ περιέχοντά ἐστι ταῦτα. Ζεὺς βου-- 
λεύεται μετὰ τῆς Θέμιδος περὶ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέ-- 
μου" παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχουμένων τῶν ϑεῶν 
ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖκος περὶ κάλλους ἐνίστη-- 

σιν ᾿ἀϑηνᾷ, Ἥρᾳ καὶ ᾿Ζφροδίτῃ, ov πρὸς ᾿4λέξαν-- 
δρον ἐν Ἴδῃ κατὰ Ζ'ιὸς προσταγὴν ὑφ᾽ Ἑρμοῦ πρὸς 
τὴν κρίσιν ἄγονται" καὶ προκρίένει τὴν ᾿“φροδίτην 
ἐπαρϑεὶς τοῖς Ἑλένης γάμοις ᾿4λέξανδρος. Ἔπειτα 
δέ, ᾿ἀφροδίτης ὑποϑεμένης, ναυπηγεῖται" καὶ Ἔλε-- 
vog περὶ τῶν μελλόντων αὐτὄϊς προϑεσπίζει" καὶ ἡ 
᾿“φροδίτη Αἰνείαν συμπλεῖν αὐτῷ κελεύει" καὶ Κασ- 
σάνδρα περὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ᾽ ἐπιβὰς δὲ 
τῇ “ακεδαιμονίᾳ ᾿4λέξανδρος ξενίζεταν παρὰ τοῖς 
Τυνδαρίδαις καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ 
Μενελάῳ: καὶ Ἑλένῃ παρὰ τὴν εὐωχίαν δέδωσι δῶρα 
ὁ ᾿ἡλέξανδρος. Καὶ μετὰ ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρή-- 
την éxzÀsb, κελεύσας τὴν Ἑλένην τοῖς ξένοις τὰ 
ἐπιτήδεια παρέχειν, ἕως ἂν ἀπαλλαγῶσιν. Ἐν τούτῳ 
δὲ ᾿ἀφροδίτη συνάγει τὴν Ἑλένην τῷ ᾿4λεξάνδρῳ" 
καὶ μετὰ τὴν μῖξιν τὰ πλεῖστα κτήματα ἐνθέμενοι. 
νυκτὸς ἀποπλέουσι" χειμῶνα δὲ αὐτοῖς ἐφίστησιν 
Ἥρα" καὶ προσενεχϑεὶς Σιδῶνι ὁ ᾿Ζ4λέξανδρος αἱρεῖ 
τὴν πόλιν, καὶ ἀποπλεύσας εἰς Ἴλιον γάμους τῆς 
Ἑλένης ἐπετέλεσεν. Ἔν τούτῳ δὲ Κάστωρ. μετὰ 
Πολυδεύκους τὰς Ἴδα καὶ Avyxécog βοῦς ὑφαιρού- 
uevo, ἐφωράϑησαν: καὶ Κάστωρ μὲν ὑπὸ τοῦ Ἴδὰ 
ἀναιρεῖται, “υγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὑπὸ Πολυδεύκους, 
καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀϑανασίαν. 
Καὶ μετὰ ταῦτα Ἶρις ἀναγγέλλει τῷ Μενελάῳ τὰ 
γεγονότα κατὰ τὸν οἶκον, ὁ δὲ παραγενόμενος περὶ 
τῆς ἐπ᾽ Ἰλίου στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελ-- 
qo): καὶ πρὸς Νέστορα παραγίνεται Μενέλαος" Νέ- 
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στωρ δὲ ἐν παρεχβάσει διηγεῖται αὐτῷ, ὡς ᾽Ἔπω-- 
εύς, φϑείρας τὴν “Πυκούργου ϑυγατέρα. ἐξεπορ-- 
ϑήϑη καὶ τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ τὴν Ἡρακλέους 
᾿ανίαν καὶ τὰ περὶ Θησέα καὶ ᾿Δριάδνην. Ἔπειτα 
τοὺς ἡγεμόνας ἀϑροίξζουσιν, ἐπελϑόντες τὴν Ἑλλάδα" 
χαὶ μαίνεσϑαι προσποιησάμενον τὸν Ὀδυσσέα ἐπὶ 
τῷ μὴ ϑέλειν συστρατεύεσϑαι ἐφώρασαν, Παλαμή- 
δους ὑποϑεμένου, τὸν υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλασιν 

᾿ξξαρπάσαντες. Καὶ μετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς 

4ὐλίδα ϑύουσι, καὶ τὰ περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς 
στρουϑοὺς γενόμενα δείκνυται, καὶ Κάλχας περὶ 
τῶν ἀποβησομένων προλέγει αὐτοῖς: ἔπειτα ἀνα- 
χϑέντες Τευϑρανίᾳ προσίσχουσι καὶ ταύτην ὡς Ἴλιον 
ἐπόρϑουν. Τήλεφος δὲ ἐκ βοηϑείας Θέρσανδρόν τε 
τὸν Πολυνείκους κτείνει καὶ αὐτὸς ὑπὸ ᾿Δχιλλέως 
τιτρώσκεται" ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς Μυσίας 
χειμὼν ἐπιπίπτει καὶ διασκεδάννυνται" ᾿4χιλλεὺς δὲ 
Zvgo προσχὼν γαμεῖ τὴν “υχομήδους ϑυγατέρα 
Ζηϊδάμειαν" ἔπειτα Τήλεφον κατὰ μαντείαν παρα- 
γενόμενον sig "άργος ἰᾶται ᾿Δχιλλεύς, ὡς ἡγεμόνα 
γενησόμενον τοῦ ἐπ᾽ Ἴλιον πλοῦ: Καὶ τὸ δεύτε- 
ρον ἠϑροισμένου τοῦ στόλου ἐν Αὐλίδι Aycuéuvov 
ἐπὶ ϑήρας βαλὼν ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔφησε καὶ 

τὴν ρτεμιν: μηνίσασα δὲ ἡ ϑεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς 
| τοῦ πλοῦ, χειμῶνας ἐπιπέμπουσα. Κάλχαντος δὲ 
εἰπόντος τὴν τῆς ϑεοῦ μῆνιν καὶ Ἰφιγένειὰν κελεύ- 
σαντος ϑύειν τῇ ᾿Αρτέμιδι,. ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν 
᾿Αχιλλεῖ μεταπεμψάμενοι ϑύειν ἐπιχειροῦσιν" "Ag- 
τεμις δὲ αὐτὴν ἐξαρπάσασα εἰς Ταύρους μετακομέ-- 
ἕξει xol ἀϑάνατον ποιεῖ. ἔλαφον δὲ ἀντὶ τῆς κόρης 
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ὕδρου πληγείς, διὰ τὴν δυσοσμίαν ἐν 4üuvo κατ- 

ελείφϑη" καὶ ᾿Δχιλλεὺς ὕστερος κληϑεὶς διαφέρεται 
πρὸς Ayau£uvova. Ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὐτοὺς eil 
Ἴλιον εἴργουσιν οἵ Τρῶες καὶ ϑνήσκει Πρωτεσίλαος 
ὑφ᾽ Ἕκτορος᾽ ἔπειτα ᾿Δχιλλεὺς αὐτοὺς τρέπεται, ἀνε- 
λὼν Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος" καὶ τοὺς νεκρο 
ἀναιροῦνται" καὶ διαπρεσβεύονται πρὸς τοὺς Τρῶας, 
τὴν Ἑλένην καὶ τὰ κτήματα ἀπαιτοῦντες" ὡς δὲ 
οὐχ ὑπήκουσαν ἐκεῖνοι, ἐνταῦϑα δὴ τειχομαχοῦσιν. 

1 

ςςἪ 
-— 

περιοίχους πόλεις" καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αχιλλεὺς "EAÉ- 
vqv ἐπιϑυμεῖ ϑεάσασϑαι, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς 
τὸ αὐτὸ ᾿Δἀφροδίτη καὶ Θέτις. Εἶτα ἀπονοστεῖν 
ὡρμημένους τοὺς ᾿Δχαιοὺς ᾿Δχιλλεὺς κατέχει: χἄ- 
πξδιτα ἀπελαύνει τὰς Αἰνείου βόας καὶ “ύρνησον 

καὶ Πήδασον πορϑεῖ καὶ συχνὰς τῶν περιοικίδων 
πόλεων" καὶ Τρωϊλον φονεύει" Μυκάονά τε Πά- 
τροχλος εἰς ἡῆμνον ἄγων ἀπεμπολᾷ: καὶ ἐκ τῶν 
λαφύρων ᾿Ζχιλλεὺς μὲν Βρισηΐδα γέρας λαμβάνει,, 
Χρυσηΐδα δὲ ᾿Ζγαμέμνων. Ἔπειτά ἐστι Παλαμή-- 
δους ϑάνατος" καὶ Διὸς βουλή, ὅπως ἐπικουφίέσῃ 
τοὺς Τρῶας. ᾿Δ4χιλλέα τῆς συμμαχίας τῆς Ἑλληνι- 
κῆς ἀποστήσας: καὶ κατάλογος τῶν τοῖς Τρῶσὶ 
συμμαχησάντων. - 
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V. E cod.-Veneto. 

Πρόκλου χρηστομαϑίας γραμματικῆς τὸ D. 

Ἐπιβάλλει δὲ τοῖς προειρημένοις ἐν τῇ πρὸ ταύ-- 
s βίβλῳ Ἰλιάδα Ὁμήρου, uso ἥν ἐστιν A09 1το-- 

πέίδος βιβλία & ᾿ἀρκτένου Μιλησίου, περιέχοντα 
τάδε" ᾿Δμαξὼν Πενϑεσίλεια παραγίνεται Τρωσὶ συμ-- 
μαχήσουσα, osos μὲν ϑυγάτηρ, Θρᾷσσα δὲ τὸ γέ- 

νος. καὶ χτείνει αὐτὴν ἀριστεύουσαν ᾿Αχιλλεύς, οἱ 
δὲ Τρῶες αὐτὴν ϑάπτουσι. Καὶ ᾿4χιλλεὺς Θερσί- 
την ἀναιρεῖ, λοιδορηϑεὶς πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισϑεὶς 
τὸν ἐπὶ τῇ Πενϑεσιλείᾳ λεγόμενον ἔρωτα: καὶ ἐκ 
τούτου στάσις γίγνεται τοῖς ᾿4χαιοῖς περὶ τοῦ Θερ-- 
σίτου φόνου. Μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Δ4χιλλεὺς εἰς “έσβον 
πλεῖ καὶ ϑύσας ᾿Ζπόλλωνι καὶ ᾿ἀρτέμιδι καὶ “ητοῖ 
: αϑαίφρεται. τοῦ φόνου ὑπ᾿ Ὀδυσσέως. Μέμνων δέ, 
ὁ Ἢοῦς υἱός, ἔχων ἡφαιστότευκτον πανοπλίαν, πα- 
ραγίνεται τοῖς Τρωσὶ βοηϑήσων καὶ Θέτι τῷ 
παιδὶ τὰ κατὰ τὸν, Μέμνονα προλέγει" καὶ συμβο- 

λῆς γενομένης ᾿Αντίλοχος ὑπὸ Μέμνονος ἀναιρεῖται. 
“Ἔπειτα ᾿Δχιλλεὺς Μέμνονα κτείνει" καὶ τούτῳ μὲν 
"Hog παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀϑανασίαν δέδωσι. 
Τρεψάμενος δ᾽ ᾿Δχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ εἰς τὴν 
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30 τασκευάξει. Ὀδυσσεὺς δὲ αἰκισάμενος ἑαυτὸν κα- 
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πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ 
᾿πόλλωνος" καὶ περὶ τοῦ πτώματος γενομένης ἰσχυ-- 
ρᾶς μάχης Ἧϊας ἀνελόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζει, 
Ὀδυσσέως ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν. Ἔπειτα 'Av-. 

5 τέλοχόν τε ϑάπτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ ᾿άἀχιλλέως. 
προτίϑενται" καὶ Θέτις ἀφικομένη σὺν “Μούσαις καὶ 
ταῖς ἀδελφαῖς ϑρηνεῖ τὸν παῖδα: καὶ μετὰ ταῦτα 
ἐκ τῆς πυρᾶς ἡ Θέτις ἀναρπάσασα τὸν παῖδα εἰς, 

τὴν “ευκὴν νῆσον διακομίξει, οἱ δὲ ᾽'4χαιοὶ τὸν τά- 

λέως ὅπλων Ὀδυσσεῖ καὶ Αἴαντι στάσις ἐμπέπτει. 

Ἑξῆς δ᾽ ἐστὶν Ἰλιάδος μικρᾶς βιβλία τέσσαρα, 
“έσχεω ΜΜυτιληναίου, περιέχοντα τάδε: Ἢ τῶν 
ὅπλων κρίσις γίνεται καὶ Ὀδυσσεὺς κατὰ βούλη- 

15 σιν ᾿ϑηνᾶς λαμβάνει, Αἴας δὲ ἐμμανὴς γενόμενος, 
τήν τε λείαν τῶν ᾿4χαιῶν λυμαίνεται καὶ ἑαυτὸν 
ἀναιρεῖ. Μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς λοχήσας Ἕλενον. 
λαμβάνει καί, χρήσαντος περὶ τῆς ἁλώσεως TOU-. 
του. “Ζιομήδης ἐχ ήμνου rii e ἀνάγε:. "Ia -| 

ξάνδρῳ, κτείνει καὶ τὸν νεκρὸν ὑπὸ Μενελάου κατ- 
αἰκισϑέντα ἀνελόμενοι ϑάπτουσιν οἵ Τρῶες. Μετὰ 
δὲ ταῦτα ΖὨηΐφοβος Ἑλένην γαμεῖ: καὶ Νεοπτόλε- 
μον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σχύρου ἀγαγὼν τὰ ὅπλα δίδωσι 

Εὐρύπυλος δὲ ὁ Τηλέφου ἐπίκουρος τοῖς Τρωσὶ 
παραγίνεται, καὶ ἀριστεύοντα αὐτὸν ἀποκτείνει Νεο- 
πτόλεμος. Καὶ οἱ Τρῶες πολιορκοῦνται: καὶ Ἐπειὸς 

κατ᾽ ᾿Αϑηνᾶς προαίρεσιν τὸν ΖΙούρειον Ἵππον κα- 

τάσκοπος εἰς Ἴλιον παραγίνεται καὶ ἀναγνωρισϑ εὶς 
ὑφ᾽ Ἑλένης περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως συντί- 
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ϑεται, xr&(vag τέ τινας τῶν Τρώων ἐπὶ τὰς ναῦς 

ἀφικνεῖται" καὶ μετὰ ταῦτα σὺν Ζιομήδει τὸ Παλ- 
λάδιον ἐκκομίξζει ἐκ τῆς Ἰλίου. Ἔπειτα εἰς τὸν 
“Ιούρειον Ἵππον τοὺς ἀρίστους ἐμβιβάσαντες τάς 
τὲ σκηνὰς καταφλέξαντες, οἷ λοιποὶ τῶν Ἑλλήνων 
εἰς Τένεδον ἀνάγονται" οἵ δὲ Τρῶες, τῶν κακῶν 
ὑπολαβόντες ἀπηλλάχϑαι. τόν τε ΖΙούρειον Ἵππον 
εἰς τὴν πόλιν εἰσδέχονται, διελόντες μέρος τι τοῦ 
τείχους, καὶ εὐωχοῦνται ὡς νενικηκότες τοὺς Ἕλληνας. 

Ἕπεται δὲ τούτοις Ἰλίου Πέρσιδος βιβλία B. 
Aoxrívov Μιλησίου περιέχοντα τάδε: Ὡς τὰ περὶ 
τὸν ἵππον oí Τρῶες ὑπόπτως ἔχοντες περιστάντες 

βουλεύονται ὅ τι χρὴ ποιεῖν καὶ τοῖς μὲν δοκεῖ κα-- 
ταχρημνίσαι αὐτόν, τοῖς δὲ καταφλέγειν, ot δὲ ἱερὸν 
αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ ᾿4ϑηνᾷ ἀνατεϑῆναι" καὶ τέ- 
λος νικᾷ ἡ τούτων γνώμη. Τραπέντες δὲ εἰς εὐ- 
φροσύνην εὐωχοῦνται, ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ. πολέ- 
μου. Ἐν αὐτῷ δὲ δύο δράχοντες ἐπιφανέντες τὸν 
“αοκόωντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν παίδων διαφϑεί- 
ρουσιν" ἐπὶ δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἱ περὶ 
τὸν 4ἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς τὴν Ἴδην καὶ Σίνων 
τοὺς πυρσοὺς ἀνίσχει τοῖς ᾿4χαιοῖς, πρότερον εἰσ-- 
ἑληλυϑῶς προσποίητος: οἱ δὲ ἐκ Τενέδου προσ- 
πλεύσαντες καὶ οὗ ἐκ ΖΔουρείου Ἵππου émumímvovoi 

τοῖς πολεμίοις καὶ πολλοὺς ἀνελόντες τὴν πόλιν 

κατὰ κράτος λαμβάνουσι. Καὶ Νεοπτόλεμος μὲν 
ἀποκτείνει Πρίαμον, ἐπὶ τὸν τοῦ Ζ]ιὸς τοῦ Ἑρκείου 
βωμὸν καταφυγόντα" Μενέλαος δὲ ἀνευρὼν Ἑλένην 
ἐπὶ τὰς ναῦς κατάγει, Ζ)ηΐφοβον φονεύσας. Kac- 
σάνδραν δὲ Αἴας Οϊλέως πρὸς βίαν ἀποσπῶν συν- 

ἐφέλκεται τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ξόανον, ἐφ᾽ ᾧ παροξυν- 
ϑέντες ol Ἕλληνες καταλεῦσαι βούλονται τὸν Αἴαντα" 
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ὃ δὲ ἐπὶ τὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς βωμὸν καταφεύγει καὶ 
διασώξεται ἐκ τοῦ ἐπικειμένου κινδύνου. 

Καὶ Ὀδυσσέως ᾿Ζ“στυάνακτα ἀνελόντος Νεοπτό- 

λεμος ᾿ἀνδρομάχην γέρας λαμβάνει. καὶ τὰ λοιπὰ 
λάφυρα διανέμονται. ΖΦημοφῶν τὲ καὶ ᾿κάμας 4- 
ϑραν εὑρόντες ἄγουσι us0' ἑαυτῶν. Ἔπειτα ἐμ- 
πρήσαντες τὴν πόλιν Πολυξένην σφαγιάζουσιν ἐπὶ 
τὸν τοῦ ᾿4χιλλέως τάφον. 

Ἔπειτα ἀποπλέουσιν οὗ Ἕλληνες καὶ φϑορὰν αὖ- 
τοῖς ἡ ᾿ἀϑηνᾶ κατὰ τὸ πέλαγος μηχανᾶται. 

Συνάπτει δὲ τούτοις τὰ τῶν Νόστων βιβλία & 
Αὐγίου Τροιξηνίου, περιέχοντα τάδε" A9qva ᾽4γα- 
μέμνονα καὶ Μενέλαον εἰς ἔριν καϑίστησι περὶ τοῦ 
ἔκπλου. ᾿Δγαμέμνων μὲν οὖν τὸν τῆς ᾿ἀϑηνᾶς ἐξι-- 
λασόμενος χόλον ἐπιμένει, Ζιομήδης δὲ καὶ Νέστωρ 
ἀναχϑέντες εἰς τὴν οἰκείαν διασώξονται.  Ms9" οὗς 
ἐκπλεύσας ὃ Μενέλαος μετὰ πέντε νεῶν εἰς Aiyv- 

πτον παραγίνεται, τῶν λοιπῶν διαφϑαρεισῶν νεῶν 

ἐν τῷ πελάγει. Οἵ δὲ περὶ Κάλχαντα καὶ “εοντέα 
καὶ Πολυποίτην πεζήῆ πορευϑέντες εἰς Κολοφῶνα 
Τειρεσίαν ἐνταῦϑα τελευτήσαντα ϑάπτουσι. Τῶν 
δὲ περὶ τὸν "4yau£uvova ἀποπλεόντων, ᾿Δ4χιλλέως 
εἴδωλον ἐπιφανὲν πειρᾶται διακωλύειν, προλέγον 
τὰ συμβησόμενα.  Ei9' ὁ περὶ τὰς Καφηρίδας πέ- 
τρας δηλοῦται χειμὼν καὶ ἡ Αἴαντος φϑορὰ τοῦ 
“οκροῦ. Νεοπτόλεμος δέ, Θέτιδος ὑποϑεμένης, πεζῆ 
ποιξῖταν τὴν πορείαν, καὶ παραγενόμενος εἰς Θρά- 
xqv Ὀδυσσέα καταλαμβάνει ἐν τῇ Μαρωνείᾳ, καὶ 
τὸ λοιπὸν ἀνύει τῆς ὁδοῦ καὶ τελευτήσαντα Φοί- 
νικα ϑάπτει, αὐτὸς δὲ εἰς Μολοσσοὺς ἀφικόμενος 
ἀναγνωρέξεται Πηλεῖ. (ἔπεητα '"Ayeu£uvovog ὑπὸ 
Αἰγίέσϑου καὶ Κλυταιμνήστρας ἀναιρεϑέντος, ὑπ᾽ 

"a a i co e CIEL 
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Ὀρέστου καὶ Πυλάδου τιμωρία καὶ Μενελάου εἰς 
᾿ τὴν οἰκείαν ἀνακομιδή. 

Μετὰ ταῦτά ἐστιν Ὁμήρου Οδύσσεια" ἔπειτα 
Τηλεγονίας βιβλία δύο Εὐγάμμωνος Κυρηναίου 

[5 περιέχοντα τάδε: Οἱ μνήστορες ὑπὸ τῶν προσηκόν-- 
|. τῶν ϑαπτονται' καὶ Ὀδυσσεὺς ϑύσας Νύμφαις εἰς 

Ἦλιν ἀποπλεῖ, ἐπισκεψόμενος τὰ βουκόλια καὶ Ec- 
νίξεται παρὰ Πολυξένῳ δῶρόν vs λαμβάνει κρα- 

— τῆρα. Καὶ ἐπὶ τούτῳ τὰ περὶ Τροφώνιον καὶ ᾽4γα-- 
τὸ μήδην καὶ 4ὐγέαν. Ἔπειτα εἰς Ἰθάκην καταπλεύ- 

σας τὰς ὑπὸ Τειρεσίου δηϑείσας τελεῖ ϑυσίας. Καὶ 
μετὰ ταῦτα εἰς Θεσπρωτοὺς ἀφικνεῖται καὶ γαμεῖ 
Καλλιδίκην βασιλέδα τῶν Θεσπρωτῶν. Ἔπειτα πό- 
λεμος συνίσταται τοῖς Θεσπρωτοῖς πρὸς Βρύγους, 

15 Ὀδυσσέως ἡγουμένου: ἐνταῦϑα ΄άρης τοὺς περὶ τὸν 
Ὀδυσσέα τρέπεται καὶ αὐτῷ εἰς μάχην ᾿4ϑῆνα καϑ- 
ἔσταται. Τούτους uiv ᾿Ζπόλλων διαλύει: μετὰ δὲ 
τὴν Καλλιδίκης τελευτὴν τὴν μὲν βασιλείαν δια- 
δέχεται Πολυποίτης. Ὀδυσσέως υἱός, αὐτὸς δὲ εἰς 

20 Ἰθάκην ἀφικνεῖται. κἀν τούτῳ Τηλέγονος ἐπὶ ξή- 
- τησιν τοῦ πατρὸς πλέων, ἀποβὰς εἰς τὴν Ἰθάκην, 

τέμνει τὴν νῆσον" ἐχβοηϑήσας δ᾽ Ὀδυσσεὺς ὑπὸ τοῦ 
παιδὸς ἀναιρεῖται κατ᾽ ἄγνοιαν. Τηλέγονος δὲ ἐπι- 
γνοὺς τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς σώμα καὶ 

295 τὸν Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς τὴν μη- 
᾿ χέρα καϑίστησιν" ἡ δὲ αὐτοὺς ἀϑανάτους ποιεῖ καὶ 

συνοικεῖ τῇ μὲν Πηνελόπῃ Τηλέγονος,. Κίρκῃ δὲ 
Τηλέμαχος. 

VI. Ex Photii bibliotheca. 

“Δέγει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύχλου τὰ ποιήματα 
διασώξεται καὶ σπουδάξεται τοῖς πολλοῖς οὐχ οὕτω 

METRICI GRAECI. 16 
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ι , - C 

διὰ τὴν ἀρετὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουϑίαν τῶν ἐν 
- "T , , A Ἁ 2 X^ 

αὐτῷ πραγμάτων. Ζέγει καὶ và ὀνόματα καὶ τὰς 

m 

πατρίδας τῶν πραγματευσαμένων τὸν ἐπικὸν χύ- | 
κλον, λέγει δὲ καὶ περί τινων Κυπρίων ποιημάτων" 
καὶ ὡς οἷ μὲν ταῦτα εἰς Στασῖνον ἀναφέρουσι Κύ-᾿ 
πριον, oí δὲ Ἡγησίαν τὸν Σαλαμίένιον αὐτοῖς ἐπι- 
γράφουσιν, οὗ δὲ Ὅμηρον, δοῦναι δὲ ὑπὲρ τῆς ϑυ- 
γατρὸς Στασίνῳ καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίδα Κυπρία 
τὸν πόνον ἐπικληϑῆναι: ἀλλ᾽ οὐ τέϑεται ὃ συγγρα- 
φεὺς τῇ αἰτίᾳ ταύτῃ: μηδὲ γὰρ Κύπρια προπαρο-- 
ξυτόνως ἐπιγράφεσϑαι τὰ ποιήματα. 

(Περὶ ἐλεγείας.) 

Τὴν δὲ ἐλεγείαν συγκεῖσϑαι μὲν ἐξ ἡρῴου καὶ 
πενταμέτρου Gvíyov: ἁρμόξειν δὲ τοῖς κατοιχομέ-- 

νοις" ὅϑεν καὶ τοῦ ὀνόματος ἔτυχε. Τὸ γὰρ ϑρῆ- 
νος ἔλεγον ἐκάλουν oí παλαιοί: καὶ τοὺς τετελευ-- 

τηκότας δι᾽’ αὐτοῦ εὐλόγουν. Οἱ μέντοι γε μετα- 
γενέστεροι τῇ ἐλεγείᾳ πρὸς διαφόρους ὑποϑέσεις 
ἀπεχρήσαντο. Δέγει δὲ καὶ ἀριστεῦσαι τῷ μέτρῳ 
(ἐλεγείῳ) Καλλῖνόν τὲ τὸν ᾿Εφέσιον καὶ Míuveguov 
τὸν Κολοφώνιον: ἀλλὰ xci τὸν Τηλέφου Φιλητᾶν 
τὸν Κῷον καὶ Καλλίμαχον τὸν Βάττου. Κυρηναῖος 
δὲ οὗτος ἦν. 

(Περὶ ἰαμβικῆς ποιήσεως.) 

᾿Δλλὰ γὰρ καὶ τὸν ἴαμβον τάττεσϑαι μὲν ἐπὶ 
λοιδορίας τὸ παλαιόν: καὶ γὰρ καὶ τὸ ἰαμβίξειν 
κατά τινα γλώσσαν λοιδορεῖν ἔλεγον: οἱ δὲ ἀπό 
τινος Ἰάμβης ϑεραπαινέίδος, Θράττης τὸ γένος. Ταύ- 
την φασί, τῆς ΖΙήμητρος ἀνιωμένης ἐπὶ τῇ τῆς 9v- 
γατρὸς ἁρπαγῇ. προσελϑεῖν (καὶ τὴν) περὶ τὸν "EAsv- 
σῖνα ἐπὶ τῇ νῦν ᾿Ζγελάστῳ καλουμένῃ πέτρᾳ καϑη- 
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μένην [καὶ] διὰ τινῶν χλευασμάτων εἰς γέλωτα 
προαγαγέσϑαι τὴν ϑεόν. Ἔοικε δὲ ὃ ἴαμβος τὸ μὲν 
παλαιὸν ἐπὶ τῶν εἰς ψόγον καὶ ἔπαινον γραφομέ- 
νῶν ὁμοίως λέγεσθαι" ἐπεὶ δέ τινες ἐπλεόνασαν ἐν 
ταῖς κακολογίαις τὸ μέτρον, ἐκεῖϑεν τὸ ἰαμβέξειν 
εἰς τὸ ὑβρίζειν ὑπὸ τῆς συνηϑείας ἐκπεσεῖν, ὥσπερ 
ἀπὸ τῶν κωμικῶν τὸ χωμῳδεῖσϑαι. Ἰάμβων δὲ ποι-- 
ηταὶ Aoy(Aoyós. τε ὁ Πάριος ἄριστος καὶ Σιμωνίδης 

ὁ ̓ Αμόργιος ἢ ὡς ἔνιοι Σάμιος, καὶ Ἱππώναξ ὁ Ἐφέ- 

σιος᾽ ὧν O μὲν πρῶτος ἐπὶ Γύγου, ὁ δὲ ἐπ᾽’ * 4va- 
νίου τοῦ Μακεδόνος, ὁ δὲ Ἱππώναξ κατὰ Ζαρεῖον 
ἤκμαξεν. 

(Περὶ μελικῆς ποιήσεως 

Περὶ δὲ μελικῆς ποιήσεώς φησιν ὡς πολυμερε-- 
στάτη τὲ xol διαφόρους ἔχει τομάς. Ὑ. μὲν γὰρ αὐ-- 
τῆς μεμέρισται ϑεοῖς, ἃ δὲ ἀνθρώποις, ἃ δὲ εἰς τὰς 
προσπιπτούσας περιστάσεις. Καὶ εἰς ϑεοὺς μὲν 

ἀναφέρεσθαι ὕμνον, προσόδιον, παιᾶνα, δυιϑύραμ-- 
- gov, νόμον, ἀδωνέδια, ἰόβακχον, ὑπορχήματα. Eg 

-20 δὲ ἀνθρώπους ἐγκώμια, ἐπινίκια. σκολιά, ἐρω- 
Lo τιχᾶ, ἐπιϑαλάμια, ὑμεναίους, σίλλους. ϑρήνους, ἐπι- 

χκήδεια: εἰς ϑεοὺς δὲ καὶ ἀνθρώπους παρϑε- 
veta, δαφνηφορικά, (τριποδηφορικα)ὴ., ὀσχοφορικά, 
εὐχτικά: ταῦτα γὰρ εἰς ϑεοὺς γραφόμενα καὶ ἀν-- 

95 ϑρώπων περιείληφεν ἐπαινούς. Τὰ δὲ εἰς τὰς 
1 προσπιπτούσας περιστάσεις οὐκ ἔστι μὲν εἴδη 

τῆς μελικῆς,. ὑπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν ποιητῶν ἐπικεχεί- 
ρηται. Τούτων δὲ ἐστι πραγματικά, ἐμπορικά, ἀπο-- 
στολικά, γνωμολογικά, γεωργικά, ἐπισταλτικα. 

(Περὶ τῶν εἰς ϑεοῦς.) 

Καί φησι τὸν ὕμνον μὲν ὠνομάσϑαι ἀπὸ τοῦ 
16* 
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ὑπόμνησέν τινα εἶναι καὶ οἷονεὶ εἰς μνήμην τινὰ 
καὶ ὑπόμνησιν ἄγειν τὰς πράξεις τῶν ὑμνουμένων 
Ἢ 32 ^ ^ m" 3 , ri 3 Α , 3 , 

ἢ ἀπὸ τοῦ ὕδειν αὐτάς, ὅπερ ἐστὶ λέγειν. ᾿Εκάλουν 
δὲ καϑόλου πάντα τὰ εἰς τοὺς ὑπηρέτας γραφόμενα 
n ^ b! ^ , M ^ M Ἁ 4 

5 ὕμνους" διὸ καὶ τὸ προσόδιον καὶ τὰ ἄλλα τὰ προ- 
εἰρημένα φαίνονται ἀντιδιαστέλλοντες τῷ ὕμνῳ. ὡς 
εἴδη πρὸς γένος" καὶ γάρ ἐστιν αὐτῶν ἀκούειν γρα- 
φόντων ὕμνος προσοδίου, ὕμνος ἐγκωμίου, ὕμνος 
παιᾶνος καὶ τὰ ὅμοια. 

10 ἨἘλέγετο δὲ τὸ προσόδιον, ἐπειδὰν προσίασι 
τοῖς βωμοῖς, τ) ναοῖς καὶ ἐν τῷ προσιέναι ἤδετο πρὸς 
αὐλόν: ὃ δὲ κυρίως ὕμνος πρὸς κιϑάραν ἤδετο 
ἑστώτων. : 

Ὁ δὲ παιάν ἐστιν εἶδος ὠδῆς εἰς πάντας νῦν 
16 γραφόμενος ϑεούς" τὸ δὲ παλαιὸν ἰδίως ἀπενέμετο 

τῷ ᾿ἀπόλλωνι καὶ τῇ ̓ Ζρτέμιδι, ἐπὶ καταπαύσει λοι-- 
μῶν καὶ νόσων ἀδόμενος" καταχρηστικῶς ài; καὶ τὰ 
προσόδιά τινες παιᾶνας λέγουσιν. 

Ὁ δὲ διϑύραμβος γράφεται μὲν εἰς Διόνυσον, 
20 προσαγορεύεται δὲ ἐξ αὐτοῦ, ἤτοι διὰ τὸ κατὰ τὴν 

Νύσαν ἐπ᾽ ἄντρῳ διϑύρῳ τραφῆναι τὸν Ζιόνυσον, 
ἢ διὰ τὸ λυϑέντων τῶν δαμμάτων τοῦ Ζιὸς εὑρε- 
ϑῆναι αὐτόν, ἢ διότι δὶς δοκεῖ γενέσθαι, ἅπαξ uiv 
ἐκ τῆς Σεμέλης, δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ μηροῦ. Εὑρε- 

25 ϑῆναι δὲ τὸν διϑύραμβον Πίνδαρος ἐν Κορίνϑῳ 
λέγει" τὸν δὲ ἀρξάμενον τῆς ὠδῆς ᾿Ζριστοτέλης 
᾿Φρίονά φησιν εἶναι, ὃς πρῶτος τὸν κύκλιον ἤγαγε 
χορόν. 

]- Wir συΐ. Ὁ μέντοι νόμος γράφεται μὲν εἰς “Ἱπόλλωνα, 
Iw 
Proc 790 ἔχει δὲ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπ᾽ αὐτοῦ" νόμιμος γὰρ 

i98 (y ὁ ᾿“πόλλων ἐπεκλήϑη, ὅτι τῶν ἀρχαίων χοροὺς 

νόμιμος (δον wo γόμιιφς If) 
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(Gvávrov x«l πρὸς αὐλὸν ἢ λύραν ἀδόντων τὸν 
νόμον, Χρυσόϑεμις ὃ Κρὴς πρῶτος στολῇ χρησά- 
μενος ἐχπρεπεῖ καὶ κιϑάραν ἀναλαβὼν εἰς μέμησιν 
τοῦ ᾿Ζ“πόλλωνος, μόνος ἦσε νόμον, καὶ εὐδοκιμήσαν--: 

δῖτος αὐτοῦ διαμένει ὃ τρόπος τοῦ ἀγωνίσματος. Ζ1ο- 
κεῖ δὲ Τέρπανδρος μὲν πρῶτος τελειῶσαι τὸν νό- 
μον, ἡρώῳ μέτρῳ χρησάμενος. ἔπειτα ᾿Δρίων ὃ 
Μηϑυμναῖος οὐκ ὀλίγα συναυξῆσαι, αὐτὸς καὶ ποι-- 

ητὴς καὶ κιϑαρῳδὸς γενόμενος. Φρύνις δὲ ὁ Me 
τοἰτυληναῖος ἐκαινοτόμησεν αὐτόν" τό τε γὰρ ἑξάμε- 

τρον τῷ λελυμένῳ συνῆψε καὶ χορδαῖς τῶν ἑπτὰ 
πλείοσιν ἐχρήσατο. Τιμόϑεος δὲ ὕστερον εἰς τὴν 
vov αὐτὸν ἤγαγε τάξιν. 

Ἔστιν οὖν ὃ μὲν διϑύραμβος κεκινημένος καὶ 
πολὺ τὸ ἐνθουσιῶδες μετὰ χορείας ἐμφαίνων, εἰς 

᾿ πάϑη κατασκχευαξόμενος τὰ μάλιστα οἰκεῖα τῷ ϑεῷ, 
καὶ σεσόβηται μὲν καὶ τοῖς δυϑμοῖς καὶ ἁπλουστέ- 
ραις κέχρηται ταῖς λέξεσιν: ὃ. δὲ νόμος τοὐναντίον 
διὰ τῶν ἠἡϑῶν ἀνεῖται τεταγμένως καὶ μεγαλοπρε- 

οἰπρῶς καὶ roig ῥυϑμοῖς ἀνεῖται καὶ διπλασίαις ταῖς 

λέξεσι κέχρηται. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖς ἁρμονίαις 
οὐκεέαις ἑκάτερος χρῆται" ὁ μὲν γὰρ τῷ Φρυ- 
γέῳ καὶ Ὑποφρυγίῳ ἁρμόξεται, ὃ νόμος δὲ τῷ 
| συθτήματε τῷ τῶν κιϑαρῳδῶν ““ἰολίβ. Ἔοικε 
5 δὲ Ó μὲν διϑύφαμβος ἀπὸ τῆς κατὰ τοὺς ἀγροὺς 
παιδιᾶς καὶ τῆς ἐν τοῖς πότοις εὐφροσύνης δύρε- 
ϑῆναι, ὃ δὲ νόμος δοχεῖ μὲν ἀπὸ τοῦ παιᾶνος ῥυ- 
ἤναι" ὃ μὲν γάρ ἐστι κοινότερος. εἰς κακῶν παραί- 
τησιν γεγραμμένος, ὁ δὲ ἐδέως εἰς ᾿Δπόλλωνα: ὅϑεν 

0 τὸ μὲν ἐνθουσιῶδες οὐκ ἔχει, ὡς ὁ διϑύραμβος. 
Ἐκεῖ μὲν γὰρ μέϑαι καὶ παιδιαί, ἐνταῦϑα δὲ ἵχε- 
τεῖαι καὶ UM τάξις" καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἐν 

—Q——"-——————— -— ἃς 
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τάξει καὶ συστήματι κατεσταλμένῳ περιέρχεται τὸν 
κρουσμόν. 

᾿δωνέδια δὲ λέγεται τὰ εἰς ΄ἥδωνιν ἄναφε- 
φόμενα. 

5 Hiero δὲ ὁ ἰόβακχος ἐν ἑορταῖς καὶ ϑυσίαις 
Zovicov, βεβαπτισμένος πολλῷ φρυαγματι. 

Ὑπόρχημα δὲ τὸ μετ’ ὀρχήσεως ἀδόμενον ué- 
Aog ἐλέγετο" xol γὰρ oí παλαιοὶ τὴν ὑπὸ ἀντὶ τῆς 
μετὰ πολλάκις ἐλάμβανον. Εὑρετὰς δὲ τούτων λέ- 

10 γουσιν οὗ μὲν Κουρῆτας. οἵ δὲ Πύρρον τὸν ᾽.3χιλ- 
λέως" ὅϑεν καὶ Πυρρίχην εἶδός τι ὀρχήσεως λέγουσιν. 

(Περὶ τῶν εἰς ἀνθρώπους.) 

τὸ δὲ 

(Τὸ δὲ, ἐψκού som iso sri ὁ, rcs ap 
Ὁ δὲ ἐπένικος ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν τῆς νί- 

15 χης τοῖς προτεροῦσιν ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐγράφετο. 
Τὸ δὲ σκολιὸν μέλος ἤδετο παρὰ τοὺς πότους" 

διὸ καὶ παροίνιον αὐτὸ ἐσϑ' ὅτε καλοῦσιν ἀνειμέ- 
νον δέ ἐστι τῇ κατασχευῇ καὶ ἁπλούστατον μάλιστα. 

N M 2 , ς yp 2 N 2 Σκολιὸν δὲ εἴρηται, ovy, ὡς ἑνίοις ἔδοξε, κατὰ &v- 
20 τίφρασιν: τὰ γὰρ κατὰ ἀντίφρασιν, ὡς ἐπίπαν, τοῦ 

εὐφημισμοῦ στοχάξεται, οὐκ εἰς κακοφημίαν μετα-- 

βάλλει τὸ εὔφημον: ἀλλὰ διὰ τὸ προκατειλημμένων 
ἤδη τῶν αἰσϑητηρίων καὶ παρειμένων οἴνῳ τῶν 
ἀκροατῶν, τηνικαῦτα εἰσφέρεσϑαι τὸ βάρβιτον εἰς 

25 τὰ συμπόσια καὶ διονυσιάξοντα ἕκαστον ἀκροσφα- 
- , M ' r - 2$ λῶς συγκχόπτεσϑαι περὶ τὴν προφορὰν τῆς Ong. 

Ὅπερ οὖν ἔπασχον αὐτοὶ διὰ τὴν μέϑην, τοῦτο τρέψαν- 9 X gv. uev», 9 
A! , ^ 2 , ^ c , 

τες εἰς TO μέλος, σκολιὸν ἐκάλουν TO ἁπλούστατον. 

Τὰ δὲ ἐρωτικὰ δῆλον ὅτι γυναικῶν καὶ παί- 
30 δὼν καὶ παρϑένων ἐρωτικὰς ἄδει περιστάσεις. 

Καὶ τὰ ἐπιϑαλάμια δὲ τοῖς ἄρτι ϑαλαμευο-- 
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- uévoug ἅμα ob ἠΐϑεοι καὶ αἱ παρϑένοι ἐπὶ τῶν ϑα- 
Δάμων ἧδον. 

Ὑμέναιον δὲ ἐν γάμοις ἄδεσϑαί φησι. κατὰ 
 πόϑον καὶ ξήτησιν Ὑμεναίου τοῦ Τερψιχόρας. ὅν 
5 φασι γήμαντα ἀφανῆ γενέσϑαι" οἱ δέ, κατὰ τιμὴν 

τοῦ ᾿“ττικοῦ Ὑμεναίου" τοῦτον γάρ φησί ποτε διώ- 
ἕαντα ἀφελέσϑαι κούρας ᾿Δττικὰς λῃστῶν. Ἐγὼ δὲ 

-. οἶμαι βίου τινὰ εὐτυχοῦς προαναφώνησιν ὑπάρχειν 
καὶ συνεύχεσϑαι τοῖς συνιοῦσι πρὸς γάμου xowo- 

10 νίαν μετὰ φιλοστοργίας, Αἰολικῇ παραπλέκοντας 

τὴν εὐχὴν διαλέκτῳ, οἷον ὑμεναίειν καὶ ὁμονοεῖν 
τούτους, ἀεὶ ὁμόσε ναίοντας. 

Ὁ δὲ σέλλος λοιδορίας καὶ διασυρμοὺς πεφει- 
σμένως ἀνθρώπων ἔχει. 

15 (Τὸ δὲ ἐπικήδειον. . . JOrb. οτος ἐν ) 
Διαφέρει δὲ τοῦ ἐπικηδείου ὃ S vog, ὅτι τὸ 

μὲν ἐπικήδειον παρ᾽ αὐτὸ τὸ κῆδος, ἔτι τοῦ σώμα-- 
τος προχειμένου, λέγεται, ὁ δὲ ϑρῆνος οὐ περιγρά- 
gere. χρόνῳ. 

20 (Περὶ τῶν εἰς ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους." 

Τὰ δὲ λεγόμενα παρϑενεῖα χοροῖς παρϑένων 
᾿ἐνεγράφετο: οἷς καὶ τὰ δαφνηφορικά, ὡς εἰς γέ- 
vos, πίπτει" δάφνας γὰρ ἐν Βοιωτίᾳ δι᾽ ἐνναετηρί- 
δὸς εἰς τὰ τοῦ ᾿Δπόλλωνος κωμίξοντες οἵ ἱερεῖς ἐξ-- 

.95 ὕμνουν αὐτὸν διὰ χοροῦ παρϑένων. Καὶ ἡ αἰτία" 
-. τῶν Αἰολέων ὅσοι κατῴκουν Agrqv καὶ τὰ ταύτῃ 

χωρία, κατὰ χρησμὸν ἀναστάντες ἐκεῖϑεν καὶ προσ- 
καϑεξόμενοι Θήβας ἐπόρϑουν προκατεχομένας ὑπὸ 
Πελασγῶν. Κοινῆς ἀμφοῖν ἑορτῆς ᾿Ζ“πόλλωνος ἐν- 

30 στάσης ἀνοχὰς ἔϑεντο καὶ δάφνας τεμόντες. οἱ μὲν 
ἐξ Ἑλικῶνος, οἵ δὲ ἐγγὺς τοῦ Μέλανος ποταμοῦ, 
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ἐχκόμιξον τῷ L4móÀAow.. Πολεμάτας δέ, ὁ τῶν Βοι- 
ὠτῶν ἀφηγούμενος. ἔδοξεν ὄναρ νεανίαν τινὰ πανο- 
πλίαν αὐτῷ διδόναι καὶ εὐχὰς ποιεῖσθαι τῷ ᾿4πόλ- 
λωνι δαφνηφοροῦντας διὰ ἐνναἑετηρίδος προστάτ- 
τειν" μετὰ δὲ τρίτην ἡμέραν ἐπιϑέμενος κρατεῖ τῶν 
πολεμίων, καὶ αὐτός τε τὴν δαφνηφορίαν ἐτέλει 
καὶ τὸ ἔϑος ἐκεῖϑεν διατηρεῖται. Ἢ δὲ δαφνηφο- 
ροία ξύλον ἑλαίας καταστέφουσι δάφναις καὶ ποι- 

κέλοις ἄνϑεσι xci ἐπ᾽ ἄκρου μὲν χαλκῆ ἐφαρμόξε-- 
ται σφαῖρα, ἐκ δὲ ταύτης μικροτέρας ἐξαρτῶσι:" 
κατὰ δὲ τὸ μέσον τοῦ ξύλου. περιϑέντες ἐλάσσονα τῆς 
ἐπ᾿ ἄκρου σφαίρας, καϑάπτουσι πορφυρᾶ στέμματα" 
τὰ δὲ τελευταῖα τοῦ ξύλου περιστέλλουσι κροκωτῷ. 
Βούλεται δ᾽ αὐτοῖς ἡ μὲν ἀνωτάτω σφαῖρα τὸν ἥλιον, 
Q καὶ τὸν ᾿“πόλλωνα ἀναφέρουσιν, ἡ δὲ ὑποκει--. 
μένη τὴν σελήνην" τὰ δὲ προσηρτημένα τῶν σφαι-- 
οίων ἄστρα τε καὶ ἀστέρας: τὰ δέ γε στέμματα 
τὸν ἐνιαύσιον δρόμον: καὶ γὰρ καὶ τξε΄ ποιοῦσιν 

9 , A M “ , ^ , , 

αὐτά. ἄρχει δὲ τῆς δαφνηφορίας παῖς ἀμφιϑαλής" 
A e L4 3 - "v , ^ 

x«i ὁ μάλιστα αὐτῷ οἰκεῖος βαστάξει τὸ κατεστεμ-- 
, MU * - 9.23 ΒΕ 

μένον ξύλον, ὁ xc καλοῦσιν" αὐτὸς δὲ ὁ δαφνη-- 
φόρος ἑπόμενος τῆς δάφνης ἐφάπτεται, τὰς μὲν 
κόμας καϑειμένος, χρυσοῦν δὲ στέφανον φέρων καὶ 
λαμπρὰν ἐσθῆτα ποδήρη ἐστολισμένος ἰφικρατίδας 
τε ὑποδεδεμένος" ᾧ χορὸς παρϑένων ἐπακολουϑεῖ, 
προτείνων κλῶνας πρὸς ἱχετηρίαν τῶν ὕμνων" παρ- 
ἔπεμπον δὲ τὴν δαφνηφορίαν εἰς AzóAAcvog Ἰσμη- 
νίου καὶ Γαλαξέου. 

Τὸ δὲ τριποδηφορικὸν μέλος τρίποδος προη-- 
, Ἁ - ^" Pd N X M yovuévov παρὰ τοῖς Βοιωτοῖς ἤδετο. Ἔσχε δὲ καὶ 

τοῦτο αἰτέαν τοιαύτην. Πελασγῶν τινὲς Πάνακτον 
» , , , P b! AN i] 

τῆς Βοιωτίας émógDovv: Θηβαῖοι δὲ ἥμυνον καὶ 

sum 
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πέμψαντες εἰς ΦΙωδώνην περὶ τῆς τοῦ πολέμου ví- 
, x ἐχρῶντο χρησμὸς δὲ τοῖς Θηβαίοις ἐξέπεσεν, 
ὡς. εἰ μέγιστον ἀσέβημα ἀσεβήσουσι, νικήσουσιν. 
Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἀσεβημάτων εἶναι μέγιστον τὸ 
τὴν χρησμῳδήσασαν αὐτοῖς τὸν χρησμὸν ἀνελεῖν" 
καὶ ἀνεῖλον. Αἱ δὲ περὶ τὸ τέμενος συνιέρειαι δί- 
«qv λαβεῖν ἀπήτουν τοῦ φόνου τοὺς Θηβαίους. 

Θηβαῖοι δὲ οὐκ ἐπιτρέπουσι γυναιξὶ μόναις τὴν 
περὶ αὑτῶν δίκην. κοινῆς δὲ κρίσεως ἀνδρῶν καὶ 
γυναικῶν γεγενημένης καὶ τῶν ἀνδρῶν λευκὰς αὖ 
τοῖς ἐπενεγκόντων ψήφους. ἀπέφυγον οἵ Θηβαῖοι" 
ὕστερον δὲ ἐπιγνόντες αὐτοῖς τὸ ὑπὸ τοῦ χρησμοῦ 
σιροστασσόμενον, βαστάσαντες τῶν κατὰ τὴν Βοιω-- 
τίαν ἱερῶν τριπόδων ἕνα καὶ κατακαλύψαντες, ὡς 

ἱερόσυλοι, ἀνέπεμψαν εἰς ΦΙωδώνην" εὐπραγήσαντες 
ὁὲ ἐξ ἐκείνου τοῦ λοιποῦ τὴν πρᾶξιν ἑορτὴν ἐποίουν. 

Qeyopoouxe δὲ μέλη παρὰ ᾿4ϑηναίοις ἤδετο᾽ 
τοῦ χοροῦ δὲ δύο νεανίαι. κατὰ γυναῖκας ἐστολι- 
σμένοι, κλῆμα ἀμπέλου κομίζοντες μεστὸν εὐθαλῶν 

Ὁ βοτρύων. (ἐκάλουν δὲ αὐτὸ ὥσγην. ἀφ᾽ οὗ καὶ τοῖς : , ? 

μέλεσιν ἡ ἐπωνυμία) τῆς ἑορτῆς καϑηγοῦντο. '"49- 
Ec. δὲ Θησέα φασὶ πρῶτον τοῦ ἔργου" ἐπεὶ γὰρ 
ἑχούσιος ὑποστὰς τὸν εἰς Κρήτην πλοῦν ἀπήλλαξε 
τὴν πατρίδα τῆς κατὰ τὸν δασμὸν συμφορᾶς. χα- 
ριστήρια ἀποδιδοὺς ᾿“ϑηνᾷ καὶ Διονύσῳ, οἱ αὐτῷ 
χατὰ τὴν νῆσον τὴν Ζίαν ἐπεφάνησαν, ἔπραττε 
τοῦτο δυσὶ νεανίαις ἐσκιατραφημένοις χρησάμενος 
πρὸς τὴν ἱερουργίαν ὑπηρέταις. Ἦν δὲ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναΐίοις ἡ παραπομπὴ ἐκ τοῦ Ζιονυσιακοῦ ἱεροῦ εἰς 
τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς τῆς Σκιράδος τέμενος. Εἴπετο δὲ 
τοῖς νεανίαις ὃ χορὸς καὶ ἦδε τὰ μέλη" ἐξ ἑκάστης 
δὲ φυλῆς ἔφηβοι διημιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους δρόμῳ" 
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καὶ τούτων Ó πρότερος éysUero ἐκ τῆς πενταπλῆς. 
, , e - 3 , » 

λεγομένης φιάλης; 1] devitngua ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ 

καὶ μέλιτι καὶ τυρῷ καὶ ἀλφίτοις. | 
Εὐκτικὰ δὲ μέλη ἐγράφετο τοῖς αἰτουμένοις τι 

5 παρὰ ϑεοῦ γενέσϑαι. 

(Εἰς τὰς προσπιπτούσας περιστάσεις.) 

Πραγματικὰ δέ, ἃ τινῶν περιεῖχε πράξεις. 
ἹἙΕμπορικὰ δέ, ὅσα κατὰ τὰς ἀποδημίας καὶ ἐμ 

πορείας ἐπιδεικνύμενά τισιν ἐγράφη. 
1... Ζ4ποστολικὰ δέ, ὅσα διαπεμπόμενοι πρός vi— 

νας ἐποίουν. 

Τὰ δὲ γνωμολογικὰ δῆλον ὅτι παραίνεσιν 
ἠθῶν ἔχει. 

Καὶ τὰ γεωργικὰ δέ, χώρας καὶ ᾿φυτῶν και- 
15 ροὺς καὶ ἐπιμελείας. 

à Καὶ τὰ ἐπισταλτικὰ δέ, ὅσα κατ᾽ ἐντολὰς 
πρός τινας ποιοῦντες διέπεμπον. 

Οἱ μὲν (πρῶτοι) δύο λόγοι τῆς Πρόκλου γραμ-- 
ματικῆς χρηστομκχϑίας ἐν τούτοις." 



TRICHAE 
DE NOVEM METRIS 

LIBELLI. 



Trichae de novem metris libellos quorum alteri alterum in. 
infimis paginis submisimus, Franciscus de Furia in appendice 
ad Draconem Hermanni sic edidit, ut unius codicis Veneti le- 
ctionem immutatam exprimeret, per prooemium quo carmen in 
S. Virginem continetur, discrepantem Laurentiani libri lectio- 
nem subiiciens. Nuper librariorum menda maximam partem 
Augustus Jung eo quem de Trichae metrici vita et scriptis 
composuit libello egregia arte sustulit. 

ILectipnum varietas libb. V'eneti et. Laurentiani: p. 253, l. 5 
ἁγνὴ 6 κόρη 10 ϑεία ῥάυδε], 14 φυλά Τι.. 16 Ἔξ ὑλίος L 
16 ἀμφιβάσασ᾽ 10 εἰς om.L 22 Ἴσον μή ve L. 24 Ὁ δ᾽ ἔην 
27 κεράσοντα L 9? φύσα V 8 βροτόσωμον φανέντα 81 
ἐϑύνουσ᾽ 88 Hos γὰρ, Π} 264, 2 κατ᾽ &vvqv V, κατὰ ταύ- 
τὴν 1, 4 Σιίοι o0" V, Σοῖο δ᾽ L 1 ξωά usv V 5 ἠρεμόωντα 
Tosué V, ἤἦνεμ. L 6xo«9' ὑπνεῦντᾳ V, xo9* Oz VEUOVTO. L 
6 us διαφερόντως L 9. 10 ᾿Ἠπιόωσα προςπώλω εὐδιόωσα 
ποντον V, Ποιϊόωσα ... 1, 12 εἰναβάτῳ 18 παραμαρτεοῦ L, 
παρ᾽ ὁμάρτα V 18 ἐπίκουρον. L 148 ὄρφναις 7, 14 qa- 
νείοισα L 16 κνέφεος 1, 106 ὀργάν V 20 πόκα 20 ἐφ᾽ ἄμ- 
μιν 322 νὴ πεδίου V, νηπεδίου 34 Ἐνάγοις ἐς V, Ἐνάαγοις 
ἐνὶ, 294 μυρίοις γ᾽ &» V, υυρίοις x «vl 26 "Eodov tL L, 
'Oodov τι 80 ἀπερείσσιον V, ἀπειρέσιον L ,90 ἀπαχϑέα L 
32 βαλοῖσ᾽ Υ, βασιλοῖς 1, 84 Ἵνα σοι 1, 84 ῥύσι᾽ ἄσοιμι συν- 
ϑεὶς V, δύυσιά σοι μι σωϑεὶς 1, 86 Ἐραγνὰν L 

Lectionum varietas lib. Veneti: p. 255, 1, 22 ὡς] ὅτι supra- 
scr. || 261, 15 ἐὰν] εἰ || 262, 9 ταπολλὰ Aes. χώρας ὅλως ἐλέ- 
γομὲν, διὰ τὸ ἀπὸ βραχείας ἄρχεσϑαι" πᾶς τοῦτο || 263, 7 
πλεονάζον || 264, 18 βραχυκατάληκτα 20 ἃ χώροις J| 265, 19 &U- 
δόμην 20 τροχαῖον ἢ σπονδεῖον || 267, 13 εἰς δισύλλαβον 24 
παμμεδέοντος 27 συνέμπεσε || 268, 1 καταληκτικὰ 6 ot τοῖς 
πέντε 14 αἵ εἶσιν || 269, 17 «Καστηρα Ι 210,21 ὁμοίως τροχαῖον 
28 χρήσασϑαι. ὁ δὲ πῶς ἐπὶ [] 211, 9 εἰς τὸ ἢ ἰαμβικὰ 29 007 
ἑὴν 27 αὐτοῦ || 272, 5 δανεισάμενον || 273, 8 ἐδίαις 9 λέγων 
26 ἐπιτηδευσάμεϑά Ι 214, 8 Οὐ μὲν 4l 216, 18 δυναμένων 20 
ἀνὰ τριῶν || 211, 15 δὲ ὅ 0c, 19 πυῤῥυαχικὸν 20 ἀποϑήσεις || 
279, 9 ἡ τῶν 15 φαένομαι || 280, 18 ἅτε δὲ || 281, 7 εἴπομεν 
14 μετρικῆς 21 ποῦς || 282,6 Ὑποϑέσεις 8 καταληκχτικὸν 19 
συνεμπίπτει͵ 21 τὸν τροχαϊκὸν ὀνομαξ. 29 ἀποϑήσεις ] 283, 
12.17 ἠρεμόων τ᾽ [[284, 5 Φύλικος, ὃς || 285,8 δὲπᾶς 22 ὅτε 
καὶ 34 οὗ μήτε] 286, 15 τε δὲ || 287, 5 τούτου 12 συμμέκτων 
ἀναπαίστων || 288, 5 ποιητοῦ Φάλαικος || 289, 19 ἀρκεῖτο [| 292, 
22 διηλήφαμεν || 293, 27 διποδίαν ἢ 30 Alolxi, ll 294,5 σπον- 
ósiov 295 μονοποδίαν [| 295, 10 μονοποδίᾳ 17 ὁμοίως τὸ 80 
γυναῖκες | 296, 6 μονοποδίᾳ || 297, 21 τοῦτο || 298, 1 ἱεροῖς 
14 MA | 299, 3 τῶν ἐκ 1 ὡς πρῶτον, παιωνικὸν ὠνομά- 
σϑὴ 220 ἐκ βραχειῶν || 800, 24 ῥύσι᾽ ἴασαι με [| 802, 7 βρόχον 
10 βρόχου 21 μονώτατόν 
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ed. Fur. 

α.Ὁ.Ο.σου- σου. ἐαάμβικόν. 

5 “Μέτρων σύνοψις ὕμνος ἁγνῇ παρϑένῳ. 
H τῶν ἀμίκτων ἐντόχῳ μέξις κόρῃ. 
Ἡ μὴ φϑαρεῖσα καὶ τεκοῦσα παρϑένος, 
"Avavógs μῆτερ, βάτε, λαβὶς πυρφόρε. 

"uud ER uut. tU R8 SURDF. 

τὸ Κλίμαξ Ἰακώβ, Adocov ϑεία dfe: 
πὰς δον RUNE Moa τος χε τροχαϊκόν. 

Βασίλεια καλλίπαι! ς] . ϑεοῖο νύμφα μου ἁγνά, 
"A χοροῖς εὐαγέεσσιν ἀγγέλων οὐρανίων 
Ausgíov τληπόνων καινῶς ἐνήλασας φυλάν. 

15 —vevovowovowo-t τὸ χωλόν. 

Ἔξ ἰλύος αἰϑέριον ἀμβιβάσασ᾽ εἰς ὕψος" 
y.—-UU-eve-UU-vU-UU.c Üxxcvitxóv. 

Ἢ τὸν παντογόνου αἰωνοτόκου βασιλῆος 
γίέα παμμεδέοντα, λόγον κόσμου γενϊν ετῆρα, 2 

20 Ἐκ καϑαρῶν λαγόνων τέκες, ἁγνὰ φυλαχϑεῖσα, 
MM vA de ihm PR oed rap dn 2^ PDT 

Ex σέϑεν μέν, ἄνασσα. δανεισάμενον πάχος ὕλας 
Ἴσον μοί τὲ φανέντα. ἁμαρτάδος ἔκτοϑι λυγρῆς. 
Ὃ δὲ ἣν, μείναντα ϑεόν., μέγαν ἄμβροτον ἐσϑλόν. 

25 AA NA) Cr Ud on XP erai V. OIEANA vs d ᾿λογαοιδικόν. 

᾿Δνίδεον ϑεότητα λόγοις ἀφάτοισιν ἄμμιν 
Mí&& ig τῷ κεράσαντα φύσει βφοτείᾳ 
Kei ϑεὸν ἀμερίοισι βροτοῖσι ὁμὸν φανέντα" 

δον δορν λν ἰαἐαν ἀπ ὅς ν΄ 

80 Σὺ μάκαιρα κύδιμε ἀριστοτόκεια κόρα κεδνά, 
᾿Ἐμέϑεν μελέων, ἐμέϑεν EU ἰϑύνοοις δρμάν, 
Ἵνα λῶον ἄγοις κατὰ σόν μὲ ϑέλημα ὁδηγεῦσα" 

᾿ h 
] 
: 

- 

EA Qr M EE ἀν Ce Rs | Gino CO OE Qu αἰολιπκόν. 

Νόες γὰρ ἀδρανέες ἄμμιν ἀνάλκιδες ἀπροτίοπτοι 
ἀβλῃχφοί, 
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vow mv Vu RS NUUS ATE ADPGCULOLR UM 

Móoov οὐ νοέοντες ἐφιστάμενον κατάντην, 
ες τ κῆδος, τὰ χοφιαμβικόν. | 

Zio δ᾽ ἄνευ μηδὲ πνοᾶς μέτρον ἔχει ξωά μευ ς΄ 
ὅ ᾽4λλά ys καὶ ἠφεμόωντ᾽ ἀτρεμέως βιοτᾷ | 
Καί ve καϑυπνεῦντά μὲ διαμπερέως qoovoéors , 

Lug Εἰ uEXTOTs; 
— oS BONS 

'Hzióocc προσβολὰς 
10 Εὐδιόωσα πόντου, 

, yao Mhacopa EMEN δ ΝΙΝ 
Ὁδῷ δ᾽ sv ἀβάτῳ καὶ παρ᾽ ἐρήμαισιν. ἀρούραις 
Πολεῦντος ; πότνιά, μευ παρομάρτευ ἑπέίκουρος. 
Ἐν ὕρφναις μὲν ἀφεγγέσ(σ)ι φαείνοισα κελεύϑους. 3 

15 e-cx*LBe-YIy BEREOP. 

“ύοισα δνοφερὰν κνέφαος ὀρμάν. 
δε -οὐυποννπουν--ν ἐωνικὸν ἀπὸ μεέξονος. 

Ἐν ὃ᾽ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισα ξέσιν ἡλίου 
Καὶ λάβρον ἐρύχοισα νεφῶν ὀμβφοφόρων Qoitov, 

20 Χὼς παῖς ποχά. πότν[ι]α, σός, ἐπ᾽ ἄμμιν τερατουργεῦσα, 
da m um is E anis us RUREXOP πο συ 

᾿Ἵπάγοισ᾽ ἐκ κακότητος μογεροῦ νῦν πεδίου, 
“Πιάγοισ᾽ ἀβλαβέα παντοδαπῶν ἐξ ὀλέϑρων, 
᾿Εναγοισ᾽ ἐς ϑαλέϑοισαν μυρίοις γᾶν ἀγαϑοῖς" 

25 vvoevovo- μικτόν. 

Ἔραοντί μοι ποτῆτος 
Στερεῆς ἄρ᾽ ἀπὸ πέτρης 
Πόμ᾽ ἀκήρατον διδοῖσα᾽ 

9... ον ΟΞ Ὁ νι 

80 Στρατὸν ἀπερείσιον ἀεσσίφρον᾽ ἀπεχϑέα 
Aitv ὀλοόφρονα πονηρότατον αἰόλον, 
Τάρταρον ἐς εὐρέα βάλοις ἐμεῦ ἀπωτάτω" 
rar ee mr C RP e EUNT TN OCDE ERR 

"Iva τοι ῥύσι᾽ ἄσαιμι σωϑεὶς βρόχων ἀντιπάλων, 
35 ER voccs SPERO. 

᾿Εραννὰν πονησάμενος κούρα λύραν. 
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ΤΩΝ ENNEA METP9N. 

Περὶ ἰαμβικοῦ. 

Τεσσάρων ὄντων τῶν δισυλλάβων ποδῶν. xvo- 
ρἰχίου ἰάμβου τροχαίου καὶ σπονδείου, δύο μόνοι 
τούτων μέτρον ἀποτελοῦσιν. ἴαμβος καὶ τροχαῖος" 
ὁ μὲν ἴαμβος τὸ ἰαμβικόν, ὁ δὲ τροχαῖος τὸ καλού- 
μενον τροχαϊχὸν μέτρον. Πυρριχιακὸν δὲ ἢ σπον-- 
δειακὸν μέτρον οὐχ εὕὔῤηται. Προτέτακται μέντοι 
τῶν ἄλλων τὸ μέτρον τὸ ἰαμβικόν, οὐχ ὅτι τῶν 
λοιπῶν τιμιώτερον, οὐδ᾽ ὅτι πρότερον. ὡς ἔνιοί φα- 
σιν, εὕρηται, ἀλλ᾽ ὅτι πάντων ἐλαχιστότερον. Καὶ 
γὰρ ἐκ δισυλλάβων σύγκειται ποδῶν ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ τὸ ἰαμβικόν" τὰ δ᾽ ἄλλα ἐκ τρισυλλάβων οἷον 
τό τε δαχτυλικὸν καὶ τὸ ἀναπαᾳιστικόν" ἢ καὶ τε- 
τρασυλλάβων ὡς τὰ ἰωνιχά' περὶ ὧν προϊόντες 
ἐροῦμεν. ᾿Επεὶ οὖν ἀπὸ τῶν ἐλαχιστοτέρων καὶ 
βραχυτέρων ἔϑος ἐστὶ προβαίνειν, διὰ τοῦτο τὸ 
ἰαμβικὸν μέτρον τῶν ἄλλων προτέτακται. Εἰ δέ τις 
ἡμῶν ἀποροίη, ὅτι καὶ τὸ τροχαϊκὸν ἴσον αὐτῷ ἐστι 
καὶ κατὰ τὰς συλλαβάς, [καὶ] ἄμφω γὰρ δισύλλαβα, 
καὶ κατὰ τοὺς χρόνους, ὅτι καὶ ἀμφότερα τρίχρονα" 
ἐροῦμεν, ὡς xaT ἀρχὰς βραχύτερος ὧν πάλιν ὃ 
ἴαμβος τοῦ τροχαίου προτέτακται. ᾿4πὸ δὲ τούτου 
καὶ τὸ ἰαμβικὸν τοῦ τροχαϊχοῦ: ὁ μὲν γὰρ ἴαμβος 
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de , E ? 2, P c 4. x 
απο βοαχείας αἀρχεται OLOV egosg., 0 ὃ απο μακρᾶς i 

ὃ τροχαῖος oiov δοῦλος. 
Ζέχεται δὲ τὸ ἰαμβικὸν μέτρον κατὰ μὲν τὴν 

τῶν παλαιῶν ἄδειαν καὶ συνήϑειαν, ἐν μὲν ταῖς 
περιτταῖς χώραις, τουτέστι τῇ ἃ καὶ y καὶ & τοὺς 
πέντε τούτους πόδας. .,. ἴαμβον, -,.,., χορεῖον, 
σπονδεῖον, |... δάκτυλον, οὐ. ἀνάπαιστον. Ἔστι 
δὲ ἴαμβος μέν, ὡς ἔφαμεν, ὁ ἐκ βραχείας καὶ μα- 
kgs σὐγκείμενος οἷον ἔχω. Ὃς εἴτε ἀπὸ Ἰάμβης 

γραὸς οὕτως ὠνομάσϑη, ἐξ ἧς καὶ τὸ μέτρον εὑρε- 
“ , n ' , 3 » , ? ϑῆναί φασιν, ἅτε δὴ πρώτως. αὐτῷ χφησαμένης αὖ- 

, , 4 M ^ , , 2 - 
τοματῶς. εἴτε παρὰ τὸ ἰὸν βάζειν, εἴτε dz0 τοῦ 

Ἰάμβην τινὰ κόρην λοιδορηϑεῖσαν τούτῳ τῷ μέτρῳ 
καταλῦσαι τὸν βίον, εἴτε ἀλλοϑενοῦν, οὕτως ἐχέτω 
καὶ ὀνομαξέσϑω. Ὁ μὲν οὖν ἴαμβος, ὅπερ ἔλεγον, 
ἔκ βραχείας συντέϑειται καὶ μακρᾶς, ὃ δὲ χορεῖος 
ἐκ τριῶν βραχειῶν, οἷον λάβετε, φέρετε. Χορεῖος 
δὲ ὠνόμασται, ὅτι πρὸς τὰ ἐν τοῖς χοροῖς μέτρα 
πολλάκις παραλαμβάνεται τοῖς τε τραγικοῖς καὶ τοῖς 

ἰαμβικοῖς. Ὁ δὲ σπονδεῖος ἐκ δύο pande οἷον 
ἥρως. “έγεται δὲ οὕτως διὰ τὸ ἐν ταῖς legovgy(- 
eig μάλιστα καὶ σπονδαῖς τοῖς παλαιοῖς παρειλῆφϑαι. 

Ὁ δάκτυλος δὲ ἐκ μακροῦ καὶ δύο βραχειῶν οἷον 
σύλλογε, λάμβανε. Ὃν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἐν ταῖς χορ- 
δαῖς γινομένης τῶν δακτύλων κινήσεως οὕτως ὀνο- 
μασϑῆναί φασιν, οὗ δὲ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἡμετέ-- 
ρῶν δακτύλων, οἱ τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τοῦ καρποῦ 
ὀστοῦν ἐχτεταμενώτερον καὶ μαχρότερον ἔχουσι, τὰ 
δὲ ἐφεξῆς δύο βραχύτερα καὶ συνεσταλμενώτερα. 
O δὲ ἀνάπαιστος. ὅν τινες καὶ ἀντιδάχτυλον κα-- 
λοῦσι διὰ τὸ ἐναντίως ἔχειν τῷ δακτύλῳ, ἐκ δύο 
βραχειῶν καὶ μακρᾶς σύγκειται οἷον λεγεών. 



IIEPI IAMBIKOT. 251 

Ai μὲν ovv περιτταὶ χῶραι τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου, 
ὡς ἐλέγομεν, τούτους δέχονται τοὺς ε΄ πόδας" αἷ δ᾽ 
ἄρτιοι. ἤγουν 1 B καὶ ἡ δ΄ ἐκ τῶν εἰρημένων ε΄ 

᾿ ποδῶν τοὺς ἀπὸ βραχείας ἀρχομένους μόνους δέ- 
I χονται; ieufov φημι τὸν ὁμωνυμοῦντα τῷ μέτρῳ 
᾿ς καὶ χορεῖον᾽ παρὰ δὲ τοῖς κωμικοῖς καὶ ἀνάπαιστον" 

ἡ δὲ ς ἴαμβον ἢ πυρρίχιον, ὅς ἐστιν ἐκ β' βρα-- 
χειῶν, οἷον λόγος. Πυρρέχιος δὲ ἐκλήϑη διὰ τὸ 
ἐφηρμόσϑαι μάλιστα τῇ συντόμῳ κινήσει τῆς óe- 

10 χήσεως, ἣν πυρρίχην καλοῦσι, σύντομον ὄντα καὶ 
αὐτὸν καὶ βφαχύτατον ἢ διὰ τὸ προ(έ)χειν (ὡς) βρα- 
χύτατον (κατὰ) τὸν χρόνον τῶν λοιπῶν δισυλλάβων 
ποδῶν" μόνος γὰρ οὗτος δίχρονός ἐστι. 4έχεται δὲ 
τὸν πυρρίχιον ἐπὶ τέλει τὸ ἰαμβικὸν μέτρον διὰ τὸ 

15 ἀδιάφορον εἶναι παντὸς μέτρου τὴν τελευταίαν συλ-- 
λαβήν, τουτέστι μακρὰν ἢ βραχεῖαν. Καὶ σημείω-- 
σαι τοῦτο ἐπὶ πάντων. 

Τούτοις πᾶσι τοῖς ποσὶ κέχρηνται οἵ παλαιοὶ 
ἰαμβοποιοί. Καὶ λάμβανε παραδείγματα ἔκ τε τῶν 

0 Εὐριπίδου καὶ 4ioyUAov καὶ ᾿4φριστοφάνους δραμά-- 
τῶν καὶ τῶν λοιπῶν τραγικῶν τε καὶ κωμικῶν. 
Ἡμεῖς δὲ ἐν μὲν ταῖς περιτταῖς χώραις ἴαμβον καὶ 
σπονδεῖον, ἐν δὲ ταῖς ἀρτίαις ἴαμβον μόνον δεχό- 
usüa, ἐν δὲ ς ἴαμβον ἢ πυρρίχιον. Καὶ δέχου τὰ 

25 παραδείγματα ἐκ τῶν προκειμένων ἰάμβων. 
Ἔστι δὲ τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου περιφανέστατον 

μὲν τὸ ἀκατάληκτον τρέμετρον. Τρίμετρον δὲ λέ- 
γεται τὸ ἕξ ἔχον ἁπλοῦς πόδας ἰαμβικὸν οἷά εἰσι 
τὰ προκείμενα. Καλεῖται δὲ τρέμετρα διὰ τὸ κατὰ 

30 διποδίαν βαίνεσθϑαι καὶ μετρεῖσϑαι τὰ ἐκ δισυλλά- 
Bev ποδῶν συγκείμενα μέτρα, οἷόν ἐστι τοῦτό τὲ 
καὶ τὸ τροχαϊχόν. Τὸ μὲν οὖν περιφανὲς ἰαμβικὸν 

METRICI GRAECI. 17 
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ὡς ἐλέγομεν τοῦτο ἐστι τὸ ἀκατάληκτον vQíusvQov: 
ὃ καὶ νῦν διὰ τὸ σύνηϑες καὶ ἐπισημότατον εἶναι τ 
παραδείγματος χάριν ἐκτέϑειται. Ὑφίσταται δὲ ἐκ 
τούτου τοῦ μέτρου κατὰ ὑφαέρεσιν καὶ πρόσϑεσιν. 

5 μονόμετρα καὶ δέμετρα καὶ τρέίμετρα καὶ τετράμε- 

10 

μοὶ σι 

20 

30 

τρα καὶ πεντάμετρα᾽ προσέτι καταληκτ(ικ)ά ve καὶ 
ἀκατάληκτα καὶ βραχυκατάληκτα καὶ ὑπερκατάληκτα. 
Καὶ σκόπει μοι τὸ λεγόμενον, ὡς ἐκ τῶν παραδειγ- 
μάτων σαφέστατον γένηται. 

ΜΜονόμετρον μὲν ovv ἐστὶν ἐἰαμβικὸν βραχυκα-- 
τάληκτον, τὸ ἐξ ἑνὸς μόνου ποδὸς ἁπλοῦ συγκείμε-- 
νον οἷον τὸ 

φεῦ φεῦ. 

ἢ εἰ δεῖ καὶ ταῦτα ἐκ τῶν προκειμένων λαμβάνειν 
οἷον τὸ 1 ! 

Z0. 

Βραχυκατάληκτον δὲ καλεῖται διότι λείπεται ὃλο-- 
κλήρῳ ποδὶ πρὸς τὸ ἀκατάληκτον μονόμετρον ἀπαρ- 
τίσαι. Ὅσα γὰρ κατὰ διποδίαν μετρούμενα τέλειον 
ἁπλοῦν ἕνα λείπεται πόδα. βραχυκατάληκτα γένε-- 
ται. Μονόμετρον δὲ καταληκχτικὸν τὸ ἐξ ἑνὸς ἡμέ- 
σεος ἁπλοῦ ποδὸς συγκείμενον οἷον τὸ 

ἄνανδρε. 

εἰς συλλαβὴν γὰρ ἐνταῦϑα τῆς δευτέρας χώρας τὸ 
μονόμετρον καταλήγει. ἤτοι πόδα ἔχει ἁπλοῦν καὶ 
συλλαβήν. Τὰ δὲ μιᾷ συλλαβῇ λειπόμενα πρὸς τὸ 
διποδίαν ὁλόκληρον ἀποτελέσαι καταληκτικὰ καλεῖς: 
ται. Μονόμετρον δέ ἐστιν ἀκατάληκτον τὸ ἐκ δυ- 
oiv ἁπλῶν συντεϑειμένον ποδῶν" κατὰ γὰρ διπο- 
δίαν ὡς ἔφαμεν τὸ ἰαμβικὸν βαίνεται μέτρον, ὡς 
Ἡφαιστίων φησίν. Ὅσα δὲ τέλειον τὸν τελευταῖον 

d 
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ἔχουσι πόδα καὶ μήτε περιττεύοντα μήτε λειπόμε- 
νον οἷον τὸ 

μῖξις κόρη; 

ἀκατάληκτά εἰσιν ἁπλῶς. Ὑπερκατάληχτον δὲ μο- 
νόμετρον, τὸ τὸν τέλειον καὶ μηδέν τι λειπόμενον 
πόδα ὑπερβαῖνον μιᾷ συλλαβῇ οἷον τὸ 

ἡ τῶν ἀμίκτων. 

Μονόμετρα μὲν οὖν ταῦτα. 
Ζέμετρον δέ, βραχυκατάληκτον μὲν πάλιν, οἷον τὸ 

τεκοῦσα παρϑένος" 

ὅλῳ γὰρ ποδὶ μεμείωται ἐπὶ τέλους πρὸς τὸ δέμε- 
τρον ἀκατάληκτον ἀπαρτίσαι. Καταληκτικὸν δέ, 
ὡς τὸ 

ἄνανδρε μῆτερ. βάτε" 

μιᾷ γὰρ συλλαβῇ λείπεται εἰς τὸ διποδίαν ὁλόκλη-- 
ρον ἀποτελέσαι. Ἰστέον δέ, ὅτι τοῦτο τὸ καταληκτι-- 
κὸν δίμετρον καὶ ἡμίαμβον παρ᾽ ἡμῖν ὀνομάξεται" 
ἐπίσημον δέ ἐστι καὶ τοῖς παλαιοῖς ᾿ἀνακρεόντί(ειον 
λεγόμενον, ὡς πολὺ αὐτῷ κεχρημένου τοῦ ᾿'ἀνακρέ- 
οντος. ᾿Δκατάληκτον δέ, ὡς τὸ 

(ἡ τῶν) ἀμίχτων ἐντόκῳ " 

ὁλοκλήρους γὰρ ἔχει τὰς D διποδίας καὶ οὐδαμῶς 
καταλήγει. Καὶ τοῦτο δὲ ἐπισημειοῦνται οἵ παλαιοὶ 
καὶ ᾿ἀνακρεόντε(ι)ον ὀνομάξουσιν. Ὑπερκατάληκτον 

8ὅ δὲ τοῦτο 

ἡ μὴ φϑαρεῖσα καὶ τεκοῦσα" 

πρὸς γὰρ ταῖς δυσὶ διποδίέαις πλεονάζει μιᾷ συλ- 
λαβῇ. Καὶ δίμετρα μὲν ταῦτα. 

Τρίμετρα δὲ βραχυκατάληκτον μὲν τόδε 

ἡ τῶν ἀμίκτων ἐντόκῳ μῖξις" 

1T" 
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ὁλοχλήρῳ γὰρ λείπεται ποδὶ πρὸς τὸ τὴν τριμετρίαν 
ἀναπληρῶσαι. Καταληκχτικὸν δέ, ὡς τὸ 

ἄνανδρε μῆτερ βάτε λαβὶς ϑεία" 

IT γὰρ συλλαβῇ λείπεται πρὸς τὸ τρέμετρον ÉxT&- 
5 λέσαι. Τρίμετρον ἀκατάληκτον ἕκαστον τῶν προ- 
κειμένων τεττάρων ἰαμβείων ἐστί. Καὶ ἡμεῖς μὲν 
περαιτέρως τοῦ ἀκαταλήχτου τριμέτρου οὐ προβαί- 
νομὲν. Εἰσὶ δὲ καὶ τρίμετρα ὑπερχατάληκτα, ἃ 
μιᾷ συλλαβῇ τῶν ἐκκειμένων περιττεύουσι. 

10 — Kol ἔτι τετράμετρα βραχυκατάληκχτά τὲ καὶ xo— 
ταληχτικὰ καὶ ἀκατάληχτα καὶ ὑπερκατάληχτα, ὡς 
οἵ παλαιοί φασι μετρικοί. Καὶ εὕροις ἂν χρωμέ- 
vovg τούτοις τούς τὲ κωμικοὺς καὶ τοὺς τραγικούς. 

Τοῖς μέντοι πενταμέτροις καὶ οἵ παλαιοὶ αὐτοὶ 
15 σπανιώτερον κέχρηνται. Ταύτῃ τοι καὶ περιττόν 

μοι δοκεῖ περὶ τούτων τι λέγειν, ἄλλως τε κἀκ τῶν 
ἤδη δηϑέντων καὶ αὐτῶν δηλωϑέντων. 

Ἔστι δέ τι καὶ τὸ χωλὸν καλούμενον ἰαμβικόν" 
0 τρίμετρόν ἐστι καὶ αὐτό, διαφέρει δὲ τοῦ παρ᾽ 

20 ἡμῖν ὀρϑοτάτου. παρ᾽ ὅσον τὸ μὲν ὀρϑὸν τὴν τε-- 
λευταίαν βάσιν ἰάμβῳ ἢ πυρριχίῳ, ὡς εἴπομεν, ἀπ-- 
αρτίξει, τὸ δὲ χωλὸν τροχαίῳ 7 σπονδείῳ. Ὅ τινες 
μὲν ᾿ἀνανίου φασὶν εὕρημα. τινὲς δὲ Ἱππώνακτος. 
Τῇ γὰρ ἄνωϑεν ῥηϑείσῃ évrvyoiv, φασί, γραΐ, ἥτις 

25 Ἰάμβη ἐκαλεῖτο, ἔρια ἐν τῇ ϑαλάσσῃ πλυνούσῃ τῇ 
σκάφῃ καὶ πλησιάσας ἤκουσε παρ᾽ αὐτῆς 

ἄνϑρωπ᾽ ἄπελϑε, τὴν σκάφην ἀνατρέψεις" 
1 * 2 , ^ , , YA M , 

τὸν δὲ ἀκούσαντα τοῦτο ἐκ τούτου τὸν χωλὸν ἐπι-- 
τηδεύσασϑαι ἴαμβον. Παράδειγμα τοῦ μὲν vgoyoto 

9 , 

30 ἀπαρτίξοντος τὴν ἕκτην χώραν χωλοῦ ὃ ἀνώτερον 

ama c με 



IIEPI TPOXAIKOT. 261 

τεϑεὶς χωλὸς l«ufog: τοῦ δὲ σπονδείῳ τὸ ἐπὶ τῷ 
Ἱππώνακτι γεγραμμένον παρὰ τοῦ Θεοκρέτου ἐπί- 
γραμμα, ἐκ χωλῶν γάρ ἐστιν ἰάμβων" 

0 μουσοποιὸς ἐνθαδ᾽ Ἱππῶναξ κεῖται. 
εἶ μὲν πονηρός, μὴ προσέρχου τῷ τύμβῳ 
εἰ δ᾽ ἐσσὶ κρήγυός ve καὶ παρὰ χρηστῶν, 

καὶ τὰ ἑξῆς. Τοσαῦτα περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ. 

Περὶ τροχαϊκοῦ. 

Εὔλογος δὲ ἡ τάξις μετὰ τὸ ἰαμβικὸν. Μέτρον το 
10 τροχαϊχὸν τετάχϑαι., ὅτι τε, ὡς ἔφαμεν, μετὰ ἴαμ- 

βον δισύλλαβος ποὺς μόνος ὁ τροχαῖος μέτρον ἀπο-- 
τελεῖ καὶ ὅτι ἀντιπαϑὴς καὶ οἷον ὑπεναντίος τῷ 
(cuf ὃ τροχαῖος" ὅτι ὁ μὲν ἐκ βραχείας συντεέϑει-- 
ται καὶ μαχρᾶς ὁ ἴαμβος. ὁ δὲ τροχαῖος ἔμπαλιν ἐκ 

15 μακρᾶς καὶ βραχείας. Ταύτῃ καὶ ἐὰν ἀφέλῃς ἐκ 
τοῦ ᾿αμβικοῦ τριμέτρου καθαροῦ, φέρε εἰπεῖν, μίαν 
συλλαβὴν τὴν αἱ, τροχαϊχὸν τὸ βέτρον ἀποτελέσεις 

ἔρύμδερον καταληκτικόν, οἷον τὸ 

ux) φϑαρεῖσα καὶ τεκοῦσα παρϑένος. 

ϑαροῦ ὄντος μέαν μακρὰν προσϑήσει τις συλλαβήν, 
τροχαϊχὸν πάλιν ἀποτελέσει αὐτό. Ὁμοίως δὲ καὶ 
τῷ τροχαϊχῷ καϑαρῷ μίαν προσϑεὶς συλλαβὴν κατ᾽ 
ἀρχὰς ἢ ἀφαιρήσας ἰαμβικὸν ἐκ τροχαϊκοῦ τοῦτο 

35 ποιήσει" ὥσπερ καὶ τὸ 

βασίλεια καλλίπαις, καὶ ἑξῆς. 

Ὥστε ἀχόλουθϑόν ἐστι μετὰ τὸ περὶ ἰαμβικοῦ δια- 
λαβεῖν ἐπὶ τὸ ἀντιπαϑὲς αὐτῷ ἰέναι, δηλαδὴ τὸ 

᾿ τροχαϊχόν. Καὶ ἄλλως γὰρ τἀναντία τῇ τῶν ἐναυ-- 

80 τέων διδασκαλίᾳ μᾶλλον ἀκριβέστερον παριστῶνται, 

20 Καὶ εἰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου κα-: I 03 
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ὡς τὸ λευκὸν τῇ τοῦ μέλανος καὶ ἀνάπαλιν. 'vó- 
μασται δὲ οὕτω τροχαῖος ὁ ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας, 
συλλαβῆς συγκείμενος πούς. ὅτι ταχεῖαν καὶ οἷον 
διατρέχουσαν ἐν τῇ κατασχευῇ τὴν δυϑμοποιίαν 
ἔχει, διὰ τὸ ἐπιτρέχειν οἱονεὶ τῇ μακρᾷ ἀεὶ τὴν 
βραχεῖαν. Ὁ αὐτὸς δ᾽ οὗτος καὶ χορεῖος καλεῖται, 
ὅτι τὰ ἐν τοῖς χοροῖς μέλη τῶν παλαιῶν δραματο-- 
ποιῶν ἐκ τροχαϊκῶν ὡς τὰ πολλὰ μέτρων συντέϑει-- 
ται. ΖἸέχεται δὲ τὸ τροχαϊκὸν μέτρον ἐν μὲν ταῖς 
ἀρτίαις χώραις τουτέστι δευτέρᾳ τετάρτῃ ἕκτῃ καὶ 
ὀγδόῃ, ὅτε ἀκατάληκτον τετράμετρον εὑρίσκεται, 
τοὺς πέντε τούτους πόδας, |. τροχαῖον, , ., ., τρί- 
βραχυν, τὸν καὶ χορεῖον, σπονδεῖον, .,., δάκτυ- 
λον, οὖ... ἀνάπαιστον᾽ οἱ διὰ τί τε οὕτως καλοῦν-- 
ται καὶ ἐκ πόσων καὶ ποίων σύγκεινται. εἴρηται. 
Ἐν μὲν οὖν ταῖς ἀρτίαις τοὺς πόδας δέχεται τού- 
τους" ἕν δὲ ταῖς περιτταῖς, ο, τροχαῖον. .,., ο τρί- 

βραχυν ἤτοι χορεῖον, [... ἴαμβον] σπανιώτερον δὲ 
καὶ δάκτυλον. Καὶ σκόπει μοι, ὅπως καὶ κατὰ 
τοῦτο ἀντιπαϑές ἐστι τὸ τροχαϊκὸν μέτρον τῷ ἰαμ- 
βικῷ. Ἐκεὶ μὲν γὰρ ἐν τῇ ἃ καὶ y καὶ 8$ χώρα 
καὶ ἁπλῶς ἐν ταῖς περιτταῖς ἔφαμεν τίϑεσϑαι τὸν 
σπονδεῖον καὶ τὸν δάκτυλον καὶ τὸν ἀνάπαιστον" 
ἐνταῦϑα δὲ ἐν τῷ τροχαϊχῷ μέτρῳ τοὐναντίον ἅπαν 
ἐν ταῖς ἀρτίαις χώραις. (Καὶ) ὅπως (ἐκεῖ ἐν ταῖς do- 
τίαις παραλαμβάνεσϑαι τὸν ἀνάπαιστον) ἐλέγομεν, 
διὰ τὸ ἀπὸ βραχείας ἄρχεσϑανι καὶ κατὰ τοῦτο 
κοινωνεῖν τῷ ἰάμβῳ, οὕτως ἐνταῦϑα τὸν δάκτυλον ἐν 
ταῖς περιτταῖς, ὡς ἀπὸ μακρᾶς ἀρχόμενον καὶ τέως 
κατὰ τοῦτο οἰκειούμενον τῷ τροχαίῳ. Πλὴν ὥσπερ 
ἐκεῖ τοὺς ἄλλους μὲν πόδας παρὰ τοῖς νεωτέροις ἔφα- 

μὲν παρεᾶσϑαι, μόνον δὲ τὸν ἴαμβον ἐν ταῖς ἀρτίαιξ, 

"T 

* E 

"s nes . 

11 



IIEPI TPOXAIKOT. 263 

καὶ τὸν σπονδεῖον ἢ τὸν ἴαμβον ἐν ταῖς περιτταῖς 
χώραις παραλαμβάνεσϑαι, ἐν δὲ τῇ τελευταίᾳ καὶ 
τὸν πυρρίχιον, οὕτω κἀνταῦϑα ἐν μὲν ταῖς περιτ-- 
ταῖς τὸν τροχαῖον μόνον, ἐν δὲ ταῖς ἀρτίαις τὸν 
τροχαῖον ἢ τὸν σπονδεῖον δεχόμεϑα. Τοιαῦτα καὶ 
τὰ προκείμενα μέτρα. Καϑόλου γὰρ τὸ ἐν ἕκάστῳ 
μέτρῳ τοῖς ὁμωνύμοις πλεονάζειν ποσὶν ἐπαινετόν. 
οἷον ἐν ἰαμβικῷ μέτρῳ ἐἰάμβοις, ἐν δὲ τῷ τροχαϊχῷ 
τροχαίοις, καὶ ἐν δακτυλικῷ δακτύλοις, καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ὡσαύτως. Τὸ δὲ καὶ διόλου τοῖς ὁμωνύμοις 
μόνοις χρῆσϑαι πολλῷ ἀξιεπαινετώτερον "" καϑαρὸν 
γὰρ τότε τὸ μέτρον λέγεται. Εἰσὶ δὲ τὰ προκεί- 
μενα μέτρα τροχαϊκὰ τετράμετρα καταληκτικά. Βαί- 
ψονται γὰρ καὶ ταῦτα κατὰ διποδίαν, διὰ τὸ ἐκ δι-- 
συλλάβων ὡς τὰ πολλὰ συγκεῖσϑαι ποδῶν. Ὥσπερ 
δὲ ἐν τοῖς ἰαμβικοῖς ἐπισημότατον καὶ περιφανέ- 
στατόν ἐστι τὸ ἀκατάληκτον τρίμετρον, οὕτως ἐν 
τοῖς τροχαϊκοῖς τὸ καταληκτικὸν τετρώμετρον. Κέ- 
χρήται γὰρ αὐτῷ καὶ Εὐριπίδης ἔν vs πολλοῖς τῶν 
αὐτοῦ δραμάτων καὶ ἔτι καϑαρώτερον ἐν Ὀρέστῃ. 

᾿Ἐπιτηδεύει τοῦτο πολλαχοῦ καὶ Σοφοκλῆς καὶ ᾽4ρι- 
στοφάνης καὶ διάφοροι ἕτεροι. Διὰ γοῦν τοῦτο 
ἐπισημότατον εἷναι καὶ vov ἡμῖν χάριν παραδείγμα- 
τος εἴληπται. Εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ μο- 
νόμετρα τε καὶ δίμετρα καὶ τρίμετρα καὶ τετράμε- 
τρα, καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα, βραχυκατάληκτα 
καὶ ὑπερκατάληκτα. 

Μονόμετρον μὲν οὖν βραχυκατάληκτον τροχαΐ-- 
κὸν ὡς τοῦτο 

ὕψος. 

καταληκχτικὸν δὲ 
καλλίπαι. 
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ἀκατάληκτον μονόμετρον 

βασίλεια. 

ὑπερκατάληκτον 

τληπόνων καινῶν. 

5 καὶ μονόμετρα μὲν. ταῦτα. 

Ζέμετρα δὲ βραχυκατάληκτον μὲν τὸ 

καλλίπαι ϑεοῖο. 

τοῦτο καὶ ἰϑυφαλλικὸν ὀνομάξεται, διὰ τὸ ἐπὶ [icu— 
βου] .....: οὗ χάριν καὶ ὃ ἰϑύφαλλος παραλαμ-- 

10 βάνεται. Ἔστι δὲ ἐκ τριῶν τροχαίων. Καταληκτι-- 
xov δὲ 

ἁμερίων τληπόνων. - 

καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστι καὶ Εὐριπίδ(εγιον λέγε-- 
ται. ᾿Δκατάληκτον δὲ 

15 ἐξ ἰλύος αἰϑέριον. 

δέμετρον δὲ ὑπερκατάληκτον μὲν 

καλλίπαι ϑεοῖό μοι νύμφα. 

Τρίμετρα δὲ πάλιν βραχυκατάληχτον (μὲν τὸ κα-- 
ταληκχτικὸν) δὲ 

50 ἃ χοροῖς εὐαγέεσσιν ἀγγέλων. 

τοῦτο δὲ τὸ καταληκχτικὸν τρίμετρον., ὃ δὴ καὶ 40— 
χιλόχειον λέγεται. ὡς ᾿Δρχιλόχου τοῦ ποιητοῦ xa— 
τακόρως αὐτῷ χρησαμένου, ἀκέφαλος καλεῖται ἴαμ-- 
βος, ὅτι, ἐὰν κατὰ τὴν ἀρχὴν μία συλλαβὴ αὐτῷ 

25 προστεϑῆ. ἴαμβος γενήσεται τρίμετρος ἀκατάληκτος. 
Καὶ καταληκτικὸν μὲν τροχαϊκὸν τὸ ῥηϑέν, ἀκατά-- 
ληκτον δὲ τρίμετρον 

ἐξ ἰλύος αἰϑέριον ἀμβιβάσασ᾽. 

| ὑπερκατάληχτον δὲ 

VET cci 
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βασίλεια καλλίπαι ϑεοῖο νύμφα μοι. 

xci τρίμετρα μὲν ταῦτα. 
Τετράμετρα δὲ βραχυκατάληκτον μὲν 

ἁμερίων τληπόνων καινῶς ἐνήλασάς με. 

5 τετράμετρα δὲ καταληκτικὰ (τὰ προκείμενα) τροχα- 
« , ; e ὧν * , , E ^ ix. Καὶ ἡμεῖς μὲν μέχρι τούτων ἔστημεν.  Eict 

—. δέ, ὡς ἔφαμεν, καὶ ἀκατάληκτα τετράμετρα τὰ συλ- 
; λαβῇ μιᾷ τῶν προκειμένων περιττεύοντα. Ταῦτα 
᾿ς δὲ xal ᾿ἀνακρέων ἐπιτηδεύει, ἐπίσημα καὶ αὐτὰ 
10 ὄντα. Εἰσὶ δὲ καὶ ὑπερκατάληκτα τετράμετρα, ἃ 

δυσὶ συλλαβαῖς πλεονάζει τῶν ἐχκειμένων ἐπῶν. 
, ᾿ " ^ ' 5 4 , , 

Ov μὴν ἄλλα καὶ τῷ καταληκτικῷ πενταμέτρῳ. καί-- 
z£Q ὑπερμέτρῳ ὄντι, πολλοὶ χρώμενοι εὕρηνται" καὶ 
Καλλέμαχος μᾶλλον. Zfió καὶ Καλλιμάχί(εγιον λέγεται. 

τὸ Ἔστι δὲ τοιοῦτον οἷον τὸ 
i] ^ , , , LH , , T 
α χοροῖς εὐαγξεσσιν ἀγγέλων οὐρανίων ἐνήλασας. 

, , , , ' - 4 EN 1 Ἐπισημότατόν ἐστι παρὰ ταῦτα καὶ τὸ χωλὸν τε-- 
τράμετρον καταληκτικόν. ὃ χωλὸν καλεῖται διὰ τὸ 
τὴν ἑβδόμην χώραν περιττὴν οὐσαν καὶ δεχομένην 
τροχαῖον ἢ χορεῖον, ὡς ἔφαμεν, ἀπαρτίξειν σπον- 
δείῳ., ὥσπερ καὶ τὸ χωλὸν ἰαμβικόν, διὰ τὸ σπον-. 
δεῖον ἢ τροχαῖον ἐν τῇ τελευταίᾳ δέχεσθαι βάσει. 
Τούτου τοῦ τετραμέτρου καταληχτικοῦ χωλιαμβι-- 
κοῦ παράδειγμα ὃ προκείμενος χωλὸς τροχαῖος ὃ 

ἐξ ἰλύος αἰϑέριον ἀμβιβάσας εἰς ὕψος. 

Περὶ δακτυλικοῦ. 

Ζιαλαβόντες περὶ τῶν ἐκ δισυλλάβων ποδῶν 
ἀποτελουμένων μέτρων, τοῦ ἰαμβικοῦ δηλαδὴ καὶ 
τοῦ τροχαϊκοῦ, ἐπὶ τὰ τελεώτερα χωροῦντες ἐφεξῆς 
καὶ περὶ τῶν ἐκ τρισυλλάβων ποδῶν συγκειμένων 
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μέτρων διαληψόμεϑα. Εἰσὶ δὲ καὶ ταῦτα δύο τὰ 3 
καϑολικά, τό τε δακτυλικόν, τὸ καὶ ἡρῶον καλού- 
μενον, καὶ τὸ ἀναπαιστικόν. Προτάττεται μέντοι 
τοῦ ἀναπαιστικοῦ τὸ δακχτυλικὸν διὰ τὸ ἐνδοξότε-- 
οὖν τε εἶναι καὶ γνωριμώτερον καὶ προσέτι τῶν 
μέτρων τῶν λοιπῶν ἀρχαιότερον. Πρότερον γὰρ 
παρὰ τοῦ πυϑικοῦ τρίποδος εὕρηται. Καλεῖται δέ, 
ὡς ἔφαμεν, καὶ ἡρωϊκὸν ἢ διὰ τὸ εἶναι τῶν λοι- 
zv, ὡς εἴπομεν. προγενέστερον, καϑὸ καὶ ἥρωας 
τοὺς παλαιοὺς ἐκείνους ἀνθρώπους λέγομεν, ἢ παρ᾽ 
ὅσον τὰ τῶν ἡρώων ἔργα διὰ τοῦ τοιούτου μέτρου 
Ὅμηρος καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ποιητῶν διεξήεσαν. 'Ovo- 
μάξεται δὲ καὶ πυϑικὸν καὶ ἔπος καὶ ἕξάμετρον, ὡς 

5 i. , 5 3 , , , * εἶναι τὰς πάσας αὐτοῦ ὀνομασίας ε΄. 4] έχεται δὲ 
τὸ δακτυλικὸν μέτρον κατὰ πάσας τὰς χώρας ἀδια- 
φόρως τὸν ὁμώνυμον αὐτοῦ δάκτυλον καὶ τὸν Gz0v- 
δεῖον, ἐν δὲ τῇ τελευταία, ὅτι καταληκτικόν ἐστιν 
εἰς δισύλλαβον., τροχαῖον ἢ σπονδεῖον. Βαΐίνεται 
δέ, τουτέστι ποδίξεται καὶ μετρεῖται, τὸ δακτυλικὸν. 
μέτρον κατὰ μονοποδίέαν, διότι ἐκ τρισυλλάβων μά-- 
λιστα καὶ κυριωτέρως ἥρμοσται ποδῶν. "Egausv 
δέ. ὡς μόνα τὰ ἐκ δισυλλάβων ποδῶν συγκείμενα 
μέτρα κατὰ διποδίαν μετρεῖται. 

Αὔξεται δὲ μέχρι ποδῶν ξξ. ; Koi ἔστιν ἐν αὐτῷ 
περιφανέστατον καὶ ἐπισημότατον τὸ ἕξάμετρον 
δακτυλικόν, καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, oid εἰσι, 

Περὶ τοῦ δακτυλικοῦ. 

Ὅτι τὸ δακτυλικὸν οὐκ “ἔχει μονόμετρον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ δι- 
μέτρου ἄρχεται καὶ καταντᾷ μέχρι τοῦ ἑξαμέτρου. Merositat 
δὲ κατὰ μονοποδέαν. 

Ὅτι καταληκτικὰ τὸ δακτυλικὸν καὶ εἰς μονοσυλλαβίαν 
καὶ ᾿Ξ δισυλλαβίαν, ὑπερκατάληκτα δὲ καὶ βφαχυκατάληκτα 
οὖ ἔχει. 
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τά τε Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου καὶ τῶν λοιπῶν zouj- 
τῶν, καὶ δὴ καὶ τὰ προκείμενα μέτρα. Ὑφίστησι 
δὲ καὶ τὸ δαχτυλικὸν μέτρον κατὰ ὑφαίρεσιν μόνα 
δίμετρα καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμε-- 
τρα καὶ ἑἕξάμετρα, καταληκτικὰ εἰς συλλαβὴν καὶ 
εἰς δισύλλαβον καὶ ἀκατάληκτα. Ὑπερκατάληκτα 
γὰρ ἢ βραχυκατάληκτα μέτρα οὐκ ἔχει ὅλως τὸ 
παρὸν μέτρον, καϑὰ τὸ ἰαμβικὸν καὶ vgoyalxóv: ἐπεὶ 
μηδὲ ἐγχωρεῖ ὅλως. Τὸ γὰρ δίμετρον φέρε εἰπεῖν 
ὑπερκατάληκτον οἷον τὸ ν 

Mi M , 

α TOV παντογόνου, 

ἐπειδὴ κατὰ μονοποδίέαν μετρεῖται τὸ μέτρον, τίνος 
χάριν μὴ τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβὴν 
ἐροῦμεν αὐτό; καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς ὡσαύτως. Οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μονόμετρα ὅλως ἔχει τὸ προκείμενον μέ- 
TQov: συνέμπτωσις γὰρ ἂν ἐγίνετο τῷ δακτυλικῷ 
πρὸς τὰ ἰαμβικὰ καὶ τροχαϊκά. Οἷον τὸ μονόμε- 
τρον δακτυλικόν, φέρε εἰπεῖν, εἰ μὲν σπονδεῖος ἦν. 
ἐδόκει καὶ ἰαμβικόν" εἰ δὲ δάκτυλος, ὠνομάζξετ᾽ ἂν 
καὶ τροχαϊχὸν καταληχτικόν. στε μόναι αἱ τῶν 
ῥηϑέντων καταλήξεις εἰσί. 

Καὶ δὴ δίμετρον μὲν καταληκτικὸν εἰς δισύλλα- 
βον, ὡς τοῦτο 

. φαμμεδέοντα. 

καταληκτικὸν γὰρ εἰς συλλαβὴν δίμετρον οὐκ ἐγ- 
χωρεῖ γενέσϑαι διὰ τὴν αἰτίαν, ἣν λέγομεν, ἵνα μὴ 
τῷ τροχαϊκῷ καὶ ἰαμβικῷ τὸ δακτυλικὸν συνεμπέσῃ. 
ἀκατάληκτον δέ, ὡς τοῦτο 

? - , 
ἐκ καϑαρῶν τέκες. 

, Ὅτι καταληκτικὸν εἰς συλλαβὴν οὐχ εὕρηται ἐν τῷ δι[α]- 
μέτρῳ. 
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"Toíusvoe δὲ [καταληκτικὰ δὲ] εἰδὰ ὐτων ΝΡ. :- e: 7 

εἰς Mies da 

ἃ τὸν παντογόνου. 

τοῦτο δὲ ἐπισημότατον καὶ πενϑημιμερὲς ᾿Αρχιλό-- 3 
χειον λέγεται. ὅτι ἐκ δύο ἥμισυ σύγκειται ποδῶν" 
οὗ τοῦ πέντε εἰσὶν ἥμισυ. Καταληκτικὸν δὲ εἰς δὲ-- 
σύλλαβον τὸ 

υἱέα παμμεδέοντα. 
3 , ^ — 

ἀκατάληκτον δὲ τοῦτο 

ἐκ καϑαρῶν λαγόνων τέπες. 

Τετράμετρον δέ: καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν 
n? p 4 , 

víéa παμμεδέοντα λόγον. 

καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστιν ἑφϑημιμερὲς καλού- 
e 2 - Db] - , er 

μένον, τι éx τριῶν ἥμισυ ποδῶν συγκειται" οἵ &i- 
σιν ἥμισυ τοῦ ἑπτά. Ὡς xoi τὸ πενϑημιμερές. 
παρόσον ἐκ δύο ἥμισυ Τοῦτο δὲ τὸ ἑφϑημιμερὲς 
᾿Δλχμανικὸν καλεῖται, ὅτι πολλαχοῦ κατακόρως AÀu— 
μὰν τούτῳ κέχρηται. Τετράμετρον οὖν καταληκτι- 

κὸν εἰς συλλαβήν ἐστι τὸ ῥδηϑὲν ἑφϑημιμερές. Eig 
δὲ δισύλλαβον καταληκτικὸν τετράμετρον, τοῦτο 

ἐκ καϑαρῶν λαγόνων τέκες ἁγνά. | 

καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστι καὶ ᾿Δρχιλόχειον Óvo— 
μάξεται. ᾿Δκατάληκτον δὲ τετράμετρον 

υἱέα παμμεδέοντα λόγον τέκες. 

οὕ Ενδοξόν ἐστι καὶ τοῦτο ᾿“ρχιλόχῳ καὶ ““λκμᾶνι z0À- 
λαχοῦ κεχρημένον. Τετράμετρα uiv ovv ταῦτα. 

,Τρέμετρον καταληλτιχκὸν εἰς συλλαβὴν τὸ πενθϑημιμερὲς 
καὶ ᾿Δρχιλόχειον. 

͵“Τετράμετρον καταληκλτικὸν εἰς συλλαβὴν (τὸ ἐφϑημιμερὲς 
καὶ ᾿Δλκμανικον). 
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Πεντάμετρα δὲ καταληκτικὸν μὲν πάλιν εἰς συλ- 
λαβήν, ὡς τὸ 

ἃ τὸ(ν) παντογόνου αἰωνοτύκου. 

εἰς δὲ δισύλλαβον 

5 ουἱέα παμμεδέοντα λόγον κόσμοιο. 

Τοῦτο δὲ καὶ Σιμίω γέειον καλεῖται, ὡς τοῦ Ῥοδίου 
Ι | Σιμ(μγ)ίου πολλαχῶς αὐτῷ χρησαμένου. ᾿Ακατάληκτον 
πεντάμετρον ὡς τόδε 

ἐκ καϑαρῶν λαγόνων τέκες ἁγνὰ ὐπδυνε : 

10 ὙἙξάμετρον (δὲ καταληκτικὸν) μέν, εἰς συλλαβὴν 
δὲ καταλῆγον, τὸ 

ἃ τὸν παντογόνου αἰωνοτόκοιο λόγον. 

Ἑξάμετρα δὲ καταληχτικὰ εἰς δισύλλαβον, τὰ προ- 
κείμενα τρία ἔπη. ᾿Δκατάληκτον δὲ ἑξάμετρον ὡς τὸ 

15 ουἱέα παμμεδέοντα λόγον κόσμου γενετῆρά γε. 

καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ τὸ 
Κάστορά ϑ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαϑὸν Πολυδεύκεα.ἢ 

καὶ περαίτερον τούτων οὐχ εὕρηταί τις προβαίνων. 
Ἰστέον δέ, ὅτι ὡς ἐπὶ τοῦ ἰαμβικοῦ καὶ τοῦ τροχαΐ- 

20 χοῦ, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλικοῦ καὶ ἁπλῶς ἐπὶ 
πάντων (δὴ) μέτρων, ἤτοι μέτρων καταληκτικῶν ἢ ἀκα- 
ταλήκτων καὶ τῶν λοιπῶν, παντὸς μέτρου ἡ τελευ-- 
ταία συλλαβὴ ἀδιάφορός ἐστι, μακρὰ ἢ βραχεῖα 
λαμβανομένη ἀπεριέργως. ΖΙιὰ τοῦτο καὶ τὸ δακτυ- 

35 λιχὸν ἑξάμετρον, εἰ μὲν ἀκατάληκτόν ἐστι, δάκτυ-- 
λον ἢ ἀμφίμακρον τὸν τελευταῖον δέχεται πόδα, 
ὡς τὸ 

— Κύχλωψ, τῇ πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρομέα κρέα. 

- Πεντάμετρον καταληχτικὸν εἰς δισύλλαβον) ΣΉΚΡΜΘΘΗ 
T λέγεται. 
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τοῦ ydg κρέα τὸ ἃ μακρὸν ἐκ κράσεως. Εἰ δὲ 
καταληκτικόν, εἰ μὲν εἰς δισύλλαβον, πάλιν ἢ σπον-- 
δεῖον ἢ τροχαῖον, διὰ τὸ ἀδιάφορον ἔχειν τὴν ἐπὶ 
τέλους ὡς τὸ 

ἠφ(οὴς δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 
ἀὴρ πυρ(ο)φόρος τέταται μακάρων ἐπὶ ἔργοις. 

τὸ μὲν γὰρ πρότερον ἔπος εἰς τροχαῖον, τὸ δὲ δεύ-- 1 
τερον εἰς σπονδεῖον ἀπαρτίζει. Εἰ δὲ καταληχτικόν 
ἐστιν εἰς συλλαβήν, ἡ συλλαβὴ πάλιν αὕτη μακρά 
ἐστιν ἢ βραχεῖα διὰ τὸ ἀδιάφορον. Καὶ περὶ μὲν 
τοῦ κοινοῦ δακτυλ(ικ)οῦ τοσαῦτα. 

Περὶ Αἰολικοῦ. Τὸ δὲ καϑόλου δακτυλικὸν 
διαιρεῖται εἰς τρία, εἴς v8 τὸ κοινὸν δαχτυλικόν, 
περὶ οὗ ἐν τοῖς ἀνωτέρω διελαμβάνομεν, καὶ εἰς τὸ 
αἰολικὸν καὶ τὸ καλούμενον λογαοιδικόν. Αἰολικὸν 
μὲν οὖν ἐστίν, ὅπερ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀντὶ τοῦ πρώ-- 
του ποδὸς δέχεται ἕνα τῶν δισυλλάβων, οἷον σπον- 
δεῖον ἢ τροχαῖον ἢ ἴαμβον ἢ πυρρίχιον, τοὺς δὲ 
ἐφεξῆς πάντας ἀδιαφόρως σπονδείους ἢ δακτύλους, 
ὡς καὶ τὸ κοινὸν δακτυλικόν. καὶ τὴν ἐπὶ τέλει. 
κατακλεῖδα ὁμοίως δάκτυλον ἢ σπονδεῖον ἢ τροχαῖον. 
«Αἰολικὸν δὲ ὠνομάσϑη διὰ τὸ τοὺς Αἰολεῖς αὐτὸ 
κατακόρως χρήσασϑαι. Ὁμοίως ἐπὶ τῶν τριῶν στί- 
χῶν τῶν ἐχτεϑέντων ἐπιτετηδευμένως ὁ uiv πρῶ- 
τος τροχαῖον ἔχει κατὰ τὸν πρῶτον πόδα, ὁ δὲ δεύτε-- 
ρος σπονδεῖον ἢ ἴαμβον, ὁ δὲ τρέτος πυρρίχιον, ἵνα 
τῆς κατὰ τοὺς τέσσαρας δισυλλάβους τροπῆς TOO 

Περὶ τοῦ Αἰολικοῦ δακτυλικοῦ, Ὅτι Αἰολικὸν δα- 
^ ^ , , 

κτυλικόν ἔστι τὸ κατὰ τὴν α χώραν ἔχον πόδα δισύλλαβον otov- 
^ * e , ^ , 5 , 

οὖν καὶ τὴν κατακλεῖδα ὡσαύτως, τοὺς δὲ μέσους ἀδιαφόρους 
σπονδεῖον καὶ δάκτυλον. 
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᾿αἰολικοῦ ἐντεῦϑεν ἔχωμεν λαμβάνειν τὰ παραδείγ- 
ματα. Εἰσὶ δὲ καὶ τούτου τοῦ μέτρου ἀποϑέσεις. 
τουτέστι καταλήξεις, τοσαῦται, ὅσαι καὶ τοῦ ἁπλῶς 

 δαχτυλικοῦ, μόναι τρεῖς. 
δ Μονόμετρα μὲν οὖν οὐκ εἰσί, δι᾿ Gg ἔφαμεν αἰ- 

τίας ἐν τῷ περὶ δακτυλικοῦ. 
Zíuevoa δὲ πάλιν, καταληκτικὰ μὲν εἰς συλλα- 

βήν, οὐδαμῶς εἰσὶν ἐνταῦϑα, ὡς οὐδ᾽ ἐκεῖ. ἐμπε- 
σεῖται γὰρ πάλιν εἰς τὸ ἢ ἰαμβικὰ δοκεῖν ἢ τρο- 

10 χαϊκά. Δέμετρον δὲ αἰολικὸν καταληκτικὸν εἰς δι- 
σύλλαβον τὸ 

ἐκ σέϑεν uév: 

ἔχει γὰρ ἕνα τε πόδα δισύλλαβον καὶ δύο συλλα- 
βάς, οὐχ ὁλόκληρον πόδα τρισύλλαβον. 4] έμετρον 

15 δὲ ἀκατάληκτον τὸ 

|. μέγαν ἄμβροτον. 

To(uevoov δέ, καταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβὴν τὸ 
ἐκ σέϑεν μὲν ἄνα. 

χαταληχτικὸν δὲ sig δισύλλαβον τὸ 

ἴσον μοί τε φανέντα. 

ἀκατάληκτον δὲ τρίμετρον δὲ 

ἴσον μοέ τε φανέντα γε. 

Τῶν δὲ τετραμέτρων καταληκτικὸν μὲν εἰς συλ- 
 Λαβήν ἐστι τὸ - 

5 ὃ δὲ ἦν μείναντα ϑεόν. 

 χαταληκχτιχὸν δὲ εἰς δισύλλαβον, ὃ καὶ Ἡφαιστίων 

τοὺς παλαιοὺς τὸ 

ἐκ σέϑεν μὲν ἄνασσα φανέντα. 

) τετράμετρον δὲ ἀκατάληκτον τὸ 

ἐπισημειοῦται, διὰ τὸ πολλαχοῦ αὐτῷ κεχρῆσϑαι - 
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ἴσον μοί τε φανέζε]ντα ἁμαρτάδος. 

καὶ τοῦτο δὲ ἐπισημότατόν ἐστιν. 

οἱ 

"ων; — 

Πεντάμετρα δέ εἰσι, κατάληκτον μὲν εἰς συλλα- 
βὴν τὸ 

ἐκ σέϑεν μὲν ἄνασσα δανεισάμενον. 

καταληχτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον τὸ 

ἴσον μοί τε φανέ[εῆντα ἁμαρτάδος ἐκτός. 

καὶ ταῦτα δὲ ἐπίσημα τοῖς παλαιοῖς εἰσίν. ᾿Δκαταᾶ-- 
ληκτον δὲ πεντάμετρον καὶ σαπφικὸν τεσσαρεσκαι-- 
δέκατον ὀνομάξεται διὰ τὸ τὴν Σαπφὼ ὁλόκληρα 
ἄσματα γράψαι τούτῳ τῷ μέτρῳ. 

Καὶ ἐξάμετρα um εἶσι, καταληκχτικὰ μὲν δὲ συλ- 
λαβὴν ὡς τὸ 

ἴσον μοί τε φανέ[ε]ντα ἁμαρτάδος ἔκτοϑι γάρ. 

Εἰς δὲ δισύλλαβον καταληκτικὸν ἕχαστος τῶν ἔκχ- 

τεϑέντων τριῶν στίχων" ἃ καὶ διὰ τὸ ἀξιοξηλώτατα 
εἶναι, τοιαῦϑ᾽ ἡμῖν παρελήφϑησαν εἰς παράδειγμα. 
Τὸ περαίτερον δὲ τούτων προβαίνειν οὔτε τοὺς 
παλαιοὺς εὕρομεν ποιουμένους καὶ ἡμῖν, οἶμαι, πε-- 
ριττόν, ἱχανῶς ἤδη Qu9évrov. Τοσαῦτα καὶ περὶ 
τοῦ αἰολικοῦ δακχτυλικοῦ. 

Περὶ τοῦ λογ[ο]αοιδικοῦ. Τὸ δὲ λοιπὸν εἶ-- 
δος τοῦ δαχτυλικοῦ τὸ καλούμενον λογ[ο]αοιδικὸν 
δακτυλικόν, ἀντιπαϑὲς. καὶ οἷον ὑπεναντίον ἐστὶ 
τῷ αἰολικῶ. Τὸ μὲν γὰρ χαταρχὰς ἕνα τῶν δι-- 
συλλάβων ἐδέχετο: τοῦτο δὲ κατὰ τὸ τέλος, πλὴν 

Ὅτι αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον Σαπ- 
φικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον ὀνομάξεται. 

Περὶ τοῦ λογαοιδικοῦ. Ὅτι λογαοιδυκὸν x. καὶ δακτυ- 
λικόν ἐστι τὸ καταρχὰς μὲν δακτύλους ἔχον (9 γῆ ὃ, ἐν τῷ 
τέλει δὲ τροχαίους β΄ ἢ ἕνα. 
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| οὐκ ἀδιαφόρως τὸν τυχόντα, ὡς ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ὡρι- 
᾿ σμένως τὴν διποδίαν vgoyoixQuv: ἐν δὲ τῇ ἀρχῇ 
δακτύλους δύο ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρας. Ὀνομάζξεται δὲ 

τὸ τοιοῦτον μέτρον λογ[ο]Ἱαοιδικόν, ὅτι ἐκ δαχτύλων 
5 σύγκειται καὶ τροχαίων. Ἔστι δὲ ὁ μὲν δάκτυλος 

ἀοιδαῖς καὶ ποιηταῖς προσφορώτατος, ὁ δὲ τροχαῖος 
 λογογράφοις. zhià τοῦτο καὶ Ἑρμογένης ἐν ταῖς 

ἰδέαις περὶ καϑαρότητος διδάσκων λέγει καϑαρὰν 
εἶναι τὴν λογοειδὴ λέξιν τὴν ἐξ ἰάμβων καὶ τρο-- 
χαίων συντεϑειμένην. Οἱ γὰρ πεξοὶ λόγοι ἐκ τοι-- 
oUrQv ὡς τὰ πολλὰ ποδῶν αὐτομάτως σύγκει(ν)ται. 
Ἔστι μὲν ἐπισημότατα ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ, ὡς καὶ 
Ἡφαιστίων φησί, τά τε τρίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ 
πρὸς δυσὶ ποσὶ δακχτυλικοῖς μίαν ἔχοντα τροχαϊχὴν 
διποδίαν, ἃ καὶ ᾿Δλκαϊκὰ καλεῖται, ὡς τοῦ ᾿4λκαίου 
κατακόρως αὐτοῖς χρησαμένου, οἷόν ἐστι τὸ 

καὶ ϑεὸν ἁμερίοις βροτοῖσι" 

. «GL προσέτι τὰ τετράμετρα ἀκατάληκτα, τὰ πρὸς 
τρισὶ ποσὶ δακχτυλικοῖς μίαν ἔχοντα τροχαϊκὴν δὶ-- 

, κι 4 , , r - 

ποδίαν, ἃ καὶ Πραξίλλεια λέγεται. ἅτε τῆς ποιη- 
», , 2 d , - , 

- vQíug Πραξίλλης ἐν πολλῷ χρησαμένης τῷ τοιούτῳ 

μέτρῳ, οἱόν ἐστι τὸ 
ἀνίδεον ϑεότητα λόγοισιν ἄμμιν. 

Ἡμεῖς μέντοι, διὰ τὸ μακρότερον εἶναι τὸ πεντάμε-- 
τρον, ἄλλως τε καὶ περιέχειν καὶ τὰ τρέμετρα καὶ 
τετράμετρα, ἐπετηδευσάμεϑαά vc αὐτὸ καὶ εἰς παρά- 
δειγμα προτεϑείκαμεν. Εἰσὶ γὰρ τὰ προκείμενα 

Τὸ μὲν οὖν τρίμετρον τούτων ᾿Δλκαϊκὸν καλεῖται οἷον 
καὶ ϑεὸν ἀμερίοις βροτοῖσι. 

Πραξίλλεια δὲ τετράμετρα μίαν κατὰ τὸ τέλος διποδίαν 
΄τροχαϊκὴν ἔχοντα οἷον 

ἀνίδεον ϑεότητα λόγοισιν ἄμμιν. 

METRICI GRAECI. 18 
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τρία ἔπη λογαοιδικὰ πεντάμετρα ἀκατάληκτα, ἐκ 
τεσσάρων δακτύλων ἢ σπονδείων καὶ μιᾶς τροχαῖ-- 20 
κῆς διποδίας. Ταῦτα ἐπειδὴ μὴ κατὰ μονοποδέαν 
ἐπὶ τῷ τέλει μετρεῖται, ὡς ἔφαμεν, διὰ τὸ δέχεσϑαι 
τοὺς τροχαίους δισυλλάβους ὄντας, ἀπόϑεσιν μὲν 

ἦτοι κατάληξιν καταληκτικὴν εἰς δισύλλαβον οὐχ 
ἕξει, ὡς οὐδὲ τὰ τροχαϊκὰ ἢ ἰαμβικά" ἕξει δὲ ἀκα- 
τάληκτον μόνην καὶ ὑπερκατάληκτον. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
οὐδὲ μονόμετρον ὅλως ἕξει διὰ τὰς αἰτίας, ἃς εἴπο-- 
μὲν ἐν τῷ περὶ δακτυλικοῦ" οὐδὲ δέμετρον βραχυ-- 

, *? , er ' , ^ 

᾿κατάληκτον ἢ καταληκτικόν, ἵνα μὴ παλιν τῷ 

— Qt 

20 

δακτύλῳ GvvsuzéGo. AxoviAqxvov ovv δίμετρόν 
ἔστι τόδε 

Pi y J 
evíósov φανέντα * 

ὑπερκατάληκτον δὲ τὸ τούτου μιᾷ συλλαβῇ πλεο- 
νάξον ὡς τὸ 

ἀνίδεον φανέντα γε. 

Τρίμετρα δέ, βραχυκατάληκτον μὲν ovx ἔσται, 
er * , - - , 2$ ἵνα μη πάλιν τῷ OcxvvA(ux)O συνεμπέσοι, οὐδὲ κατα-- 
ληκτικὸν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο, μόνον δὲ ἀκατάληκτον καὶ 
ὑπερκατάληκτον. Καὶ ἀκατάληχτον μὲν τοῦτο 

καὶ ϑεὸν ἁμερίοις βροτοῖσι: - 

Τοῦτο δὲ καὶ 'A4Axaixóv, ὡς ἔφαμεν, λέγεται. Ὑπερ-- 
κατάληχτον δὲ τὸ τούτου" μιᾷ συλλαβῇ πλεονάξον 
lire 
ὡς τὸ | 

καὶ 960v ἁμερίοις[ι] βροτοῖσί γε. 

Καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα ὡσαύτως μόνα 
ἀκατάληχτα καὶ ὑπερκατάληκτα ἔσονται διὰ τὰς αἰ- 
τίας, ἃς εἴπομεν πολλάκις. Καὶ τετράμετρον μὲν 

M , c 2 e M , 3 
ακατάληκτον, ὡς ἔφαμεν, ὁ καὶ Πραξίλλειον ὀνο-- 

μάξεται τὸ 
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ἀνίδεον ϑεότητα λόγοισι ϑείοις. 

Ὑπερκατάληκτον δὲ τὸ τούτου συλλαβῇ μιᾷ πλεο-- 
γεχτοῦν. Πεντάμετρα δὲ ἀκατάληκτα τὰ προκείμενα 
τρία ἔπη. Ὑπερκατάληχτα δὲ τὰ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τού- 
τῶν [καὶ] μέαν συλλαβὴν ἔχοντα ἐπέκεινα. Καὶ περὶ 
τοῦ λογ[ ο]Ἱαοιδικοῦ ταῦτα. 

| Περὶ ἀναπαιστικοῦ. 

Μετὰ τὸ περὶ τοῦ δακτυλικοῦ, τοῦ τε. υρίου 
1 - E , dp LÀ ^ x x«l τῶν εἰδῶν τούτου, διαλαβεῖν εὔλογον ἂν εἴη 

- 3 ἣν M c 

) καὶ περὶ τοῦ ἀναπαιστικοῦ μέτρου διδάξαι. Ὡς οἱ 
γὰρ ὁ τροχαῖος καὶ τὸ ἐκ τούτου μέτρον ἀντιπαϑὲς 
3 - , - e , . ^ 

ἣν τῷ ἰάμβῳ ἐν πᾶσιν, ὡς ἔφαμεν, οὕτω καὶ ὁ 
ἀνάπαιστος. ὅν τινὲς ὡς εἴπομεν καὶ ἀντιδάκτυλον 
χαλοῦσιν, τῷ δαχτύλῳ. Πάλιν γὰρ κἀνταῦϑα μιᾶς 
συλλαβῆς προστεϑείσης ἢ ἀφαιρεϑείσης τοῦ δακτυ-- 
λικοῦ στίχου γένεται ἀναπαιστικὸς καὶ ἔμπαλιν οἷον 

καὶ σὺ μάκαιρα. 

“Τὸ τοίνυν ἀναπαιστικὸν μέτρον BPAGTVSRIT καὶ pe- 
ψιχόν ἐστι, καϑὰ καὶ τὸ δακτυλικόν. Καὶ τὸ uiv 
αὐτοῦ ἐστὶ τὸ καϑαρὸν ἀναπαιστικόν, ὅπερ κατὰ 
πᾶσαν χώραν δέχεται.,.,. ἀνάπαιστον xal... σπον- 

δεῖον, σπανίως δὲ καὶ .,. -., προκελευσματικόν, Og 

ἐστιν ἐκ τεσσάρων βραχέων, x«l... δάκτυλον. Τὸ 
δὲ αἰολικὸν ἀναπαιστικόν, ὅπερ ἰαμβικὸν ἕνα (δέχεται) 

ἐν τῇ ἀρχῇ, τοὺς δὲ λοιποὺς ὁμοίους τῷ κυρίῳ ἀνα-- 

*. m 

Περὶ τοῦ ἀναπαιστικοῦ. 
Ὅτι τὸ κύριον ἀναπαιστικὸν ἀνάπαιστον δέχεται καὶ 
σπονδεῖον, σπανίως καὶ προκελευσματικόν, ἀδιαφόρους δὲ 
τούτους. Τὸ δὲ αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν ἴαμβον μόνον ἐν τῇ 
oy. Τὸ δὲ λογαοιδικὸν ἀναπαιστικόν, ἐπὶ τέλει ἴαμβον καὶ 
τυλλαβὴν μακράν. : 

18* 
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παιστικῷ. Τὸ δ᾽ ἄλλο λογ[ο]αοιδικόν ἐστιν ἀναπαι-- 
στικόν, ὕπερ ἐπὶ τέλει οὐ τροχαϊκὴν διποδίαν, ἀλλ᾽ 
ἴαμβον ἕνα δέχεται καὶ μίαν συλλαβὴν μακρὰν dg 
ἐπὶ πολὺ ἢ βραχεῖαν, ὡς εἶναι τὸν τελευταῖον πόδα 

ὅ ἢ ο ἀμφίβραχυν, ἐὰν βραχεῖά ἐστιν ἡ τελευταία 
συλλαβή, ἢ .. βακχεῖον, ἐὰν μακρά. ὃ 0b ....- 
καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔφαμεν γίνεται. Ἔστι γὰρ ὃ 
μὲν ἀμφίβραχυς ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βρα-- 
χείας, οἷον ἔγωγε. ὁ δὲ βακχεῖος ἐκ βραχείας καὶ 

10 δύο μακρῶν. (ὡς δὲ ὁ δάκτυλος οἰκειοῦται τῷ τρο-- 
χαίῳ ὡς ἀπὸ μακρᾶς ἀρχομένῳ καὶ λήγοντι εἰς βρα-- 
χεῖαν, καϑὰ καὶ αὐτὸς ὃ δάκτυλος, οὕτω καὶ ὁ ἀνά. 
παίστος οἰκεῖός ἐστι τῷ ἰάμβῳ, ὡς ἀπὸ βραχείας. 
ἀρχομένῳ ὁμοίως αὐτῷ. Διὰ τοῦτο τὸ μὲν δακτυ- 
λικὸν λογ[ο]αοιδικὸν ἐπὶ τέλει τροχαϊκὴν ἐδέχετο δι-- 
ποδίαν, τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν λογαοιδιϊὸν ἴαμβον. 
Ἡμεῖς δέ, ὡς £x τῶν ἤδη ῥηϑέντων ἐν τοῖς περὶ 
δακτυλικοῦ νοηϑῆναι δυνάμενοι καὶ τούτων. τοῦ 
τὲ αἰολικοῦ φημὶ ἀναπαιστικοῦ καὶ τοῦ λογ[ο]αοιδὲ-- 

90 κοῦ, παραδείγματα αὐτῶν οὐ τεϑείκαμεν ἄνω τριῶν 
στίχων, ἀλλὰ μόνου ἕνός. 

Ὥσπερ οὖν ἐλέγομεν, τὸ ἀναπαιστικὸν μέτρον 
δέχεται κατὰ πᾶσαν χώραν ἀδιαφόρως ἀνάπαιστον 

τὸν ὁμωνυμοῦντα τῷ μέτρῳ πόδα, (καὶ) σπονδεῖον 
25 ὃς ἀνάπαιστός ἐστι δυνάμει τῆς προτέρας αὐτοῦ 

λυϑείσης εἰς δύο βραχείας" καὶ τούτους μὲν ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ δέχεται" ο,.. ,. προκχελευσματικὸν δὲ καὶ 
τως δάκτυλον ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον. Πλὴν τὸν προκε-- 

λευσματικόν, ὅς ἐστιν ἐκ τεσσάρων βραχέων, oiov. 
80 ἄγε φέρε, διότι λύεται εἰς αὐτὸν ὁ ἀνάπαιστος" τοῦ, 

1 Qx 

Ὅτι δέχεται τὸ ἀναπαιστικὸν καὶ δάκτυλον σπανίως. 
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- γὰρ ἀναπαίστου ἡ μακρὰ συλλαβὴ εἰ λυϑείη εἰς δύο 
βραχείας, προκελευσματικὸν ποιήσει. Προκελευσμα-- 

 τιχὸς δὲ Ó ποὺς οὕτω καλεῖται, διὰ τὸ προκελεύειν 

᾿ οἷονεὶ καὶ προτίϑεσϑαι τῶν τετρασυλλάβων ποδῶν'᾽ 
5 ὃν τρόπον καὶ τὸν πυρρίχιον ἔνιοι ἀπὸ τοῦ προ- 

ἔχειν τῶν ἄλλων ποδῶν ὡς βραχύτερον οὕτως ὠνό-- 
μασαν. Τὸν μὲν οὖν προκελευσματικὸν πόδα διὰ 
τὴν αἰτίαν ταύτην δέχεται τὸ ἀναπαιστικὸν μέτρον. 
Τὸν δὲ δάκτυλον οἵ δραματοποιοὶ παραλαμβάνου-- 
σιν ὡς ἰσόχρονον τῷ ἀναπαίστῳ, κἂν ἀπὰ μακρᾶς 
οὗτος ἄρχεται. Τὸ δὲ δακτυλικὸν οὐκ ἐδέχετο ὅλως 
τὸν ἀνάπαιστον διὰ τὴν ἐξαρχῆς τῶν βραχέων éx- 

᾿ αλληλέαν: ἀνειμένον γὰρ ἂν καὶ χαῦνον ἐποίει τὸ 
μέτρον, εἰ ὅλως ἐν τῷ ἡρωϊκῷ παραλαμβάνεται 
ἀνάπαιστος. Ἰστέον δὲ ἔτι καὶ τοῦτο, ὡς ἔσϑ᾽ 
ὅτε, τῶν ὅλων μακρῶν συλλαβῶν τῶν ἀναπαιστι - 
κῶν εἰς βραχεῖαν διαλυομένων. ἐκ προκελευσματι-- : 
κῶν ὁ στίχος γένεται ὅλος, ὡς καὶ δοκεῖν τισὶ 
πυρριχαϊκὸν εἶναι τὸ μέτρον, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν. 

| ᾿“ποϑέσεις δὲ ἦτοι χκαταλήξεις τὸ προκείμενον 
μέτρον ἔχει ἕξ, διότι καὶ κατὰ διποδίαν μετρεῖται" 
βραχυκατάληκτον, καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, xe— 
ταληκχτικὸν εἰς δισύλλαβον, ἀκατάληκτον, ὑπερκα-- 

 τάληχτον εἰς συλλαβήν, ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλ-- 
| λαβον. Μετρεῖται δὲ τὸ μὲν ἀναπαιστικὸν μέτρον 
καὶ κατὰ διποδίαν, τὸ δὲ δακτυλικὸν κατὰ μόνην 

μονοποδίαν, δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. Οὐδέποτε μέτρον 

E Ἔχει δὲ ἀποϑέσεις ἕξ, βραχυκατάληκτον, bendi» 
3 εἰς συλλαβήν, καταληκτικὴν εἰς δισυλλαβίαν, ἀκατάληκτον, 

: ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν, ὑπερκατάληκτον εἰς δισυλλα- 
᾿ς βίαν. Ὅτι κατὰ διποδίαν μετρεῖται τὸ ἀναπαιστικόν. Ὅτι τὸ 

 δέμετρον καταληλχτικπὸν εἰς δισυλλαβίαν παροιμιαπκὸν καὶ ἕφϑη- 
 μιμεριπὸν καλεῖται. 
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τι τὴν ἕξαμετρίαν ὑπερβαίνει. ᾿Επεὶ οὖν εὑρίσκον-- — 
ται ἀναπαιστικὰ καὶ ἐξ ἑπτὰ καὶ ἐξ ὀκτὼ συγκείτ 
μενα ποδῶν. διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα μετρεῖν κατὰ 
διποδίαν ἀναγκαξόμεϑα. Τὰ μέντοι Kapnxéruepa ἡμῖν t 
μέτρα, οἷ τρεῖς οὗτοι ἀνάπαιστοι. δύνανται καὶ κατὰ 
μονοποδίαν μετρούμενα ἀναπαιστικὰ καϑαρὰ ἕξά- — 
μξτρα καταληχτικὰ εἰς δισύλλαβον λέγεσϑαι, καϑὰ 
καὶ τὰ ὅλα ἡρωϊκά: δύναζν)Ἴται δὲ (xal) κατὰ διπο- 
δίαν ποδιξόμενα ἀναπαιστικὰ τρίμετρα καταληχτικὰ 
εἰς δισύλλαβον ὀνομάξεσϑαι. Τὰ δ᾽ ἐπέκεινα τού- 
τῶν κατὰ μονοποδίαν μόνον μετρεῖται, δι᾽ ἣν εἴ- 
πομὲν αἰτίαν. 

Μονόμετρα γοῦν παλιν ἀναπαιστικὰ ὅλως οὐκ 
εἰσίν, ὡς οὐδὲ δακτυλικά. 

ΖΔέμετρα δὲ βραχυκατάληχτα μὲν ὡς τὸ 

ἐμέϑεν μελέων. ἐμέϑεν. 

Καταληκτικὸν εἰς συλλαβὴν τὸ 

ἵνα λῷον ἄγοις κατὰ σόν με. 

Τοῦτο δὲ παροιμιακὸν καὶ ἑφϑημ(ιμ)ερικὸν καλεῖται. 
Καταληκτικὸν δὲ εἰς δισύλλαβον οἷον τὸ 

σὺ μάκαιρα κύδιμε κόρα κεδνά. 
, 1 

"AxovtAuxvov δὲ δίμετρον ἀναπαιστίκον τὸ 

ἐμέϑεν μελέων, ἐμέϑεν κραδίης. 

Ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβὴν τὸ 
, - 1 ^ ἵνα λῷον ἄγοις κατὰ σὸν us ϑέλημα. 8. 

Ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον δίμετρον τὸ 

ἐμέϑεν μελέων, ἐμέϑεν κραδίης δρμάν. 

καὶ δίμετρα μὲν ταῦτα. 
, t ' 

Τρίμετρα δὲ πάλιν, βραχυκατάληκτον μὲν otov τὸ 
Ἁ , , , 

GU μάκαιρα κύδιμε ἀριστοτόκεια κόρα. 
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᾿ Καταληχτικὸν δὲ τὸ μὲν εἰς συλλαβήν, Σιμμιακὸν 
καλεῖται. ὅτι πολλῷ αὐτῷ χρῆται Σιμμίας ὁ Ῥό-- 
óLog. Ἔστι δὲ ὡς τοῦτο 

ἵνα λῷον ἄγοις κατὰ cov (us) ϑέλημα ὁδηγεῦ. 

. 5 Τὸ δὲ εἰς δισύλλαβον, ὡς ἕκαστος τῶν προτεϑέν-- 
τῶν τριῶν στίχων. ᾿Δκατάληκτον δὲ τὸ τούτων 
μιᾷ συλλαβῇ πλεονάξον. Ταῦτα δὲ πάντα κατὰ 
μονοποδίαν δύναται μετρεῖσϑαι, ὡς ἔφαμεν. Ὑπερ-- 

᾿ς κατάληκχτον δὲ τὸ μὲν εἰς συλλαβήν ἐστιν, ὃ τῶν 
610 προρρηϑέντων τριῶν ἐπῶν πλεονάζει δυσὶ συλλα-- 

βαῖς οἷον τὸ 

σὺ μάκαιρα κύδιμε ἀριστοτόκεια κό[υ]ρα κεδνά, ἕνα. 

Ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον, ὃ τῶν εἰρημένων 
ἐπῶν συλλαβαῖς τρισὶ πλεονάξει. Καὶ ἐπὶ τῶν τε-- 

15 τραμέτρων ὡσαύτως. ἵνα μὴ φαίνωμαι περιττολο- 
γῶν. Πλὴν τὸ τετράμετρον καταληκχτικὸν εἰς συλ-- 
λαβὴν ἐπισημότατόν ἐστι καὶ ᾿Δριστοφάνειον ὀνο- 
μάξεται. οὐχ ὅτι πρῶτος αὐτῷ ἐχρήσατο ᾿Δριστοφά-- 
νης, ἀλλ᾽ ὅτι κατακόρως καὶ συνεχῶς. ᾿Δριστόξενος 

90 γάρ. εἶτα Ἐπέχαρμος, εἶτα Κρατῖνος, εἶτα μετὰ τοῦ-- 
τον ᾿ριστοφάνης εὕρηται τῷ μέτρῳ τούτῳ χρώμενος. 
Ἔστι δὲ τοιοῦτον οἷον τὸ 

ἐμέϑεν μελέων, ἐμέϑεν κραδίης ἰθύνουσ᾽ ὁρμὰν ἵνα λῷον. 

Περὶ αἰολικοῦ. Τοιοῦτόν ἐστιν. ὅσον τέως 
.95 χατὰ τὸ τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβὴν 

A 

καὶ TO 

νόες γὰρ ἀδρανέες ἄμμιν ἀνάλκιδες ἀπροτίοπτοι ἀβληχοοί. 

Τὸ τρέμετρον καταληλτικὸν εἰς συλλαβὴν Σιμμιακὸν κα- 
λεῖται. Ὅτι τὸ τετράμετρον καὶ εἰς συλλαβὴν καταληκτικὸν 
Ἀφιστοφάγειον καλεῖται. 

τῷ r^r 
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" ^ ^ M E 1 , N , : "Ὁ. Ἡμῖν δὲ τοῦτο τὸ ἔπος εἰς παράδειγμα τέϑειται τοῦ 
αἰολικοῦ ἀναπαιστικοῦ. Τὸ γὰρ αἰολικόν, ὡς ἔφα-- 
μὲν, ἀναπαιστικὸν τὸν καταρχὰς πόδα ἴαμβον δέχε-- 
ται. Τοὺς δὲ ἐφεξῆς ὁμοίως τῷ ἀναπαιστικῷ σπον-- 

δείους ἢ ἀναπαίστους ἀδιαφόρως καὶ τὸν τρλευλα ας 

τροχαῖον ἢ σπονδεῖον διὰ τὸ ἀδιάφορον, Orc ἐστὶ 
χαταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον. Ἔστιν ovv τὸ ῥηϑὲν 
ἔπος αἰολικὸν τετράμετρον ἀναπαιστικὸν καταληκχτι-- 
κὸν εἰς συλλαβήν, ὅμοιον τῷ ᾿Δριστοφανείῳ ἀνα- 
παιστικῷ. 

Περὶ λογ[ο]Ἱαοιδικοῦ. Ἔστι καὶ λογαοιδικὸν 
ὡς εἴπομεν ἀναπαιστικόν, ὅπερ καταρχὰς μὲν ἀνα- 
παίστους ὃ δέχεται, μετὰ δὲ τούτους ἕνα ἴαμβον καὶ 

᾿ , 5 P μακρὰν συλλαβήν. ὡς εἶναι τὸν τελευταῖον πόδα 
on βακχεῖον, ἐκ βραχείας μιᾶς καὶ δύο μακρῶν 
συλλαβῶν. Παράδειγμα δὲ τούτου τὸ 

μόρον οὐ νοέοντες ἐφιστάμενον κατάντην. 

Καλεῖται δὲ τοῦτο ᾿Φρχεβούλειον, ἅτε δὴ τοῦ Θη- 
βαίου ποιητοῦ ᾿ἀρχεβούλου κατακόρως αὐτῷ χρη- 

, A ' ? A νν * , 

σαμένου. Zhu« τὴν αὑτὴν αἰτίαν καὶ Καλλιμάχειον 
9 A , bi p , 

ὀνομάξεται. Κατὰ διποδίαν δὲ μετρούμενον voíus— 
τρόν ἐστι λογαοιδικὸν ἀναπαιστικόν, εἰς συλλαβὴν 

, 5. ἢ T , , y 

καταληκχτικον. Zft ἣν δὲ αἰτίαν λογαοιδικόν, εἴρη- 
ς ^ 3 F^ Pd - | ets; 

ται ἡμῖν ἐν τοῖς ὄπισϑεν. Ταῦτα περὶ ἀναπαιστι-- 
κοῦ xci τῶν τούτου εἰδῶν. 

“ογαοιδικὸν δὲ ἀναπαιστικὸν τὸ καὶ ρχεβούλειον τόδε 

μόρον οὐ νοέοντες ἐφιστάμενον πατάντην, 
ἤγουν τὸ ἔχον τέσσαρας ἀναπαίστους, ἴαμβον ἕνὰ καὶ μακρὰν 
συλλαβήν. Τὸ αὐτὸ καὶ Καλλιμάχειον. Ἔστι δὲ τρέμετρον τόδε 
λογαοιδιπκὸν ἀναπαιστικὸν καταληλτικὸν εἰς συλλαβήν. 
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Περὶ χοριαμβικοῦ. 

'Ex τῶν ποδῶν τὰ μέτρα συνίσταται. ᾿Επεὶ δὲ τῶν 
ποδῶν οἱ μὲν δισύλλαβοι, οἵ δὲ τρισύλλαβοι, οἱ δὲ τε- 
τρασύλλαβοι, εἰκὸς καὶ τὰ μέτρα εἶναι τοιαῦτα. Zfua- 26 

: 5 λαβόντες oov περὶ, τῶν ἐκ ᾿δισυλλάβων καὶ τρισυλλά- 
. βὼν ποδῶν συγκειμένων (ied καὶ περὶ (τῶν) ἐκ τε-- 

. τρασυλλάβων εἴπωμεν καὶ πρῶτον περὶ τοῦ καλουμέ-- 

vov χοριαμβικοῦ. z1vo γάρ εἰσι μέτρα τῶν ἐκ δισυλ- 
λάβων ποδῶν, ἰαμβικὸν καὶ rgoyatxóv, δύο δὲ τὰ 

10 éx τρισυλλάβων, δακχτυλικὸν καὶ ἀναπαιστικόν" τὰ 
λοιπὰ δὲ τὰ ἐκ τετρασυλλάβων, πέντε: χοριαμβι-- 
κόν, ἀντισπαστικόν. ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος. ἰωνικὸν 
ἀπ᾽ ἐλάσσονος. παιωνικόν. Ἡμεῖς μέντοι τοῖς πα-- 
λαιοῖς ἑπόμενοι μετρικοῖς, Ἡρωδιανῷ καὶ Ἡφαιστί- 

15 νι καὶ τοῖς ἄλλοις, τὸ χοριαμβικὸν μέτρον τῶν 
ἄλλων προτάττομεν. ὅτι σύνεγγύς ἐστι καὶ τρόπον 
τινὰ ἐγγίζον τοῖς πρὸ μικροῦ διδαχϑεῖσι μέτροις, 
δακτυλικῷ τε καὶ ἀναπαιστικῷ. Τοῦ γὰρ χοριάμ-- 
βου ποδὸς .,., & μὲν τὴν τελευταίαν ἀφαιρήσειέ 

20 τις συλλαβήν, δάκτυλον ἀποτελέσει. εἰ δὲ τὴν προ-- 
 τέραν, ἀνάπαιστον. Καὶ γὰρ χορίαμβος ποὺς |... 

ἐστὲν ὁ ἐκ μακρᾶς καὶ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς 
συλλαβῆς. οἷον ἐχτελέω. Χορίαμβος δὲ ὀνομάξεται, 
ὅτι ἐκ vooya(ov καὶ ἰάμβου τρόπον τινὰ σύγκειται, 
τροχίαμβός τις (v. Ἐπεὶ δὲ ὃ τροχαῖος καλεῖται 
καὶ χορεῖος διὰ τὸ ἐν τοῖς χοροῖς παραλαμβάνεσϑαι 
τὰ τροχαϊκὰ μέτρα παρὰ τῶν κωμικῶν τε καὶ τρα- 

 γικῶν, χορίαμβος ὃ τοιοῦτος ποὺς λέγεται διὰ τοῦτο. 
| Τὸ τοίνυν χοριαμβικὸν μέτρον, εἰ μὲν σύγκειται 

Περὶ χοριαμβικοῦ. 
Τὸ χοριαμβιπόν, εἰ μὲν ἐκ μόνων χοριάμβων, καϑαρόν, εἶ 

᾿ δὲ καὶ ἐξ ἰάμβων ἢ δύο ἢ ἑνός, ἐπίμικτον. Ὕ 
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ix χοριάμβων ποδῶν διόλου, καϑαρὸν ὀνομάξεται" 

εἰ δ᾽ ἐπὶ τέλει διποδίαν ἢ μονοποδίέαν ἰαμβικὴν λά- 
pou, ἐπέίμικτον λέγεται. Εἰσὶ δὲ τῶν προτεϑέντων 
ἡμῖν χοριαμβικῶν ἐπῶν τὰ μὲν πρότερα τρία κα- 
ϑαρά,. τὰ δὲ ἐφεξῆς δύο ἐπίμικτα τοῖς ἰάμβοις. 

᾿ἀποϑέσεις δὲ ἤτοι καταλήξεις ἔχει τὰ χοριαμ-- 
βικὰ καὶ ἁπλῶς τὰ ἐκ τετρασυλλάβων ποδῶν μέ- 
τρα, μόνα(ς) ταύταϊ(ς)" καταληχτικήν, ὑπερκατάληκτον, 
ἀκατάληχτον" βραχυκατάληκχτον δέ, ὡς οἵ πρὸ ἡμῶν 
μετρικοί φασιν, οὐ δέχεται, ἵνα μὴ τοῖς ἐκ δισυλ- 
λάβων ποδῶν συγκχειμένοις μέτροις κατὰ τοῦτο συμ-- 
πίπτωσιν: ἐκείνων γὰρ ἴδιον τοῦτο: ὥσπερ οὐδὲ 
καταληκχτικὸν εἰς συλλαβὴν καὶ δισύλλαβον" τοῦτο 
γὰρ ἐκ τῶν τρισυλλάβων ποδῶν βαινομένων μέτρων 
ἴδιον ἦν. Μόνας οὖν ἔχει τὰς εἰρημένας. Τὸ μέν- 
τοι χοριαμβικὸν μέτρον καὶ τὰ ἕξῆς πάντα τὰ ἐκ 
τετρασυλλάβων ποδῶν κατὰ μονοποδίαν μετρεῖται. 
ἄρχεται δὲ καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ διμέτρου καταληκτι- 
κοῦ, ἵνα μὴ τοῖς δηϑεῖσι συμπίπτῃ μέτροις. Τὸ δὲ 
καταληκτικόν, εἰ μὲν χαϑαρόν ἐστι, εἰς δάκτυλον 
λήγει ἢ ἀμφίμακρον --- -- τὸν (χρητ)ικὸν ὀνομαξό- 
uevov Og ἐστιν ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς, 
οἷον ποιέω᾽ εἰ δὲ μεμιγμένον τοῖς ἰάμβοις. (εἰς) ἀμφίέ- 
Bo«yvv . - ὅς ἐστιν ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ 
βραχείας οἷον ἄνακτες ἢ εἰς βακχεῖον.,.. ὅς ἐστιν 

ἐκ βραχείας καὶ δύο μακρῶν οἷον ἀφαιρῶ. 
Παράδειγμα τοῦ καϑολικοῦ διμέτρου καταληκτι-- 

χοῦ χοριαμβικοῦ, τοῦ μὲν εἰς δάκτυλον λήγοντος τόδε 

ΕἸ , , * , 9 , ' e 
““ποϑέσεις ἔχει τρεῖς, καταληχτικόν, ἀκατάληκτον, ὑπερ- 

καταληλκτον. 
e, * M n , "UEet T. . * 
Oz: τὸ χοριαμβικὸν καὶ τετραμετρα τ ἄλλα κατὰ μονοπο- 

- ^ * 

δίαν μετρεῖται. ᾿'ἄρχεται δὲ ἀπὸ διμέτρου. 
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καί τε καϑυπνεῦντα ue* 

τοῦ δὲ εἰς ἀμφίμακρον 

ἀλλά γε καὶ ἠρεμῶ. 

Zuérgov δὲ ἀκαταλήκτου 

σεῖο δ᾽ ἄνευ μηδὲ πνοᾶς. 

ὑπερκαταλήκτου δὲ 
9 , 4.9 , 

ἀλλὰ γε καὶ qosuoovre. 

Τρίμετρα δέ εἰσι, καταληκτικὸν μὲν εἰς δάκτυ-- 
λον περαιούμενον 

σεῖο δ᾽ ἄνευ μη(δὲ) πνοᾶς μέτρα ys: 

εἰς δὲ ἀμφίμακρον 

ἠρεμόωντ᾽ ἀτρεμέη βιοτᾷ "" 

ἀκατάληκχτον δὲ τρίμετρον 

καί τε καϑυπνεῦντά us διαμπερέως" 28 
e , M 

ὑπερκατάληκτον δὲ 
- 9 » M “- , A : 

σεῖο ὃ ἄνευ μηδὲ πνοᾶς μέτρον ἔχοιμι." 

καὶ τρίμετρα μὲν ταῦτα. 

Τετράμετρα δέ. καταληκτικὰ μὲν εἰς δάκτυλον 
περαιούμενα ὡς τόδε 

καί τε καϑυπνεῦντά μὲ διαμπερέως φρούρεε" 

εἰς δὲ ἀμφίμακρον 
7 , 19 , , , - 

ἀλλὰ γε καὶ ηρεμοωντ΄ ἀτρεμξη βιοτᾷ" 

ἀκατάληχκτον δὲ τὸ τούτου πλεονάξον μιᾷ συλλαβῇ 
ὡς τὸ 

σεῖο δ᾽ ἄνευ μηδὲ πνοᾶς μέτρον ἔχοιμι rovg 
ς , * Ω hl 
ὑπερκατάληκτον δὲ oiov τὸ 

, , : MU. , 3. .9 , , - 
ἀλλὰ ys καὶ qosuocvr ατρεέμξως καί τε καϑυπνεῦν. 

Καὶ πεντάμετρα δέ εἰσιν ὁμοίως ἀκατάληκτα, 
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ὑπερχατάληκτα xal καταληκτικά, ἃ καταληκτικὰ καὶ 
ὁ ποιητὴς Καλλίμαχος ἐν ὁλοκλήροις ποιήμασι τί- 
ϑησι. Καὶ τὰ ἕξάμετρα δὲ καταληκχτικά, 66 καὶ 
ὑπέρμετρα φαίνεται, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπετηδεύσατο ταῦτα. 
0 τε Κερκυραῖος Φίλικος. εἷς τῆς ἐπὶ Πτολεμαίου 

Πλειάδος καὶ ὁ Ῥόδιος Σιμμίας ἔν τε τῷ πελέκει, 
χαὶ ἐν ταῖς πτέρυξι" ποιημάτια δέ εἰσι ταῦτα παρ᾽ 
ἐκείνῳ. Καὶ τοῦ μὲν καϑαροῦ χοριαμβικοῦ παρα- 
δείγματα ταῦτα τὰ ῥηϑέντα. 

Περὶ τοῦ ἐπιμέκτου χοριαμβικοῦ. Too 
^ , - ? 

δ᾽ ἐπιμιγνυμένου τοῖς ἰάμβοις. τοῦ uiv εἰς ἀμφί-- 
βραχυν λήγοντος διμέτρου καταληχτικοῦ παρά- 
δειγμα τὸ 

εὐδιόωσα πόντον᾽ 

τοῦ δὲ εἰς βακχεῖον τὸ 
3 ’ Ψ 

εὐδιοώσα 7tOVTOUC 
3 , PN , 2 , , 

ἀχκαταλήκτου δὲ διμέτρου ἐπιμίχτου παράδειγμα 

ἠπιόωσα προσπόλῳ. 

Ταῦτα δὲ τὰ δύο εἴδη τοῦ ἐπιμίκτου διμέτρου Ava- 
, A 739 , 2 - , 2 , 

κρέων καὶ ᾿““ριστοφάνης ἐν τοῖς μάλιστα ἐπιτηδεύ-- 
ουσιν. 

Περὶ ἀντισπασιτικοῦ. 

“Μετὰ τὸ περὶ χοριαμβικοῦ μέτρου διαλαβεῖν μέτι-- 

Τὰ πεντάμετρα καταληχτιχὰ Καλλιμάχεια λέγονται. Εἰσὶ 
δὲ καὶ ἐξάμετρα, ἅπερ Φίλιχος καὶ Σιμμίας γράφουσι. 

Ὅτι τῷ ἐπιμίκτῳω διμέτρῳ ᾿ἀναχρέων καὶ ᾿Δριστοφάνης 
χρῶνται. 

Περὶ ἀντισπαστικοῦ. 
“ n E H ' 5 ' ΟΝ 
Oct καὶ τὸ χοριαμβικον καὶ τὸ ἀντισπαστικὸν τὸν ἴαμβον 

, -" δέχονται κατὰ κλεῖδα. 

Ls 
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μὲν ἕξῆς ἐπὶ τὸ ἀντισπαστικὸν εὐλόγως, ὅτι κοινω- 
νεῖ κατὰ πολλὰ τὸ ἀντισπαστικὸν μέτρον τῷ χορι- 
αμβικῷ, πρῶτον μέν, ὅτι καὶ ἄμφω τὰ μέτρα ἐπὶ 
τέλει τὸν ἴαμβον παραλαμβάνουσιν ὡς κατακλεῖδα" 
ἔπειτα δὲ (ὅτι ἐϊὰν δύο συλλαβὰς τοῦ χοριαμβικοῦ μέ-- 
τρου ἀφαιρήσει τις. ἀντισπαστικὸν τοῦτο ἀποτελέσει 
καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ ἀντισπαστικοῦ πάλιν τοσαύτας ἀπο-- 

τέμῃ, χοριαμβικὸν ποιήσει τὸ μέτρον. Ἔστι δὲ ποὺς 
ἀντίσπαστος., , ὁ ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ 
μακρᾶς καὶ βραχείας oiov ᾿Δλέξανδρος.. Οὕτως δὲ 
ἐχλήϑη. παρ᾽ ὅσον ἀντεσπασμένος καὶ οἷον ἐναν-- 
τίος τίς ἐστι (τῷ τροχαίῳ 0) ἴαμβος. τὸ μὲν γὰρ 
ἀπὸ βραχείας καὶ μακρᾶς ἄρχεσϑαι τοῦ ἰάμβου, τὸ 
δὲ μετὰ ταῦτα εἰς μακρὰν καὶ βραχεῖαν τελευτᾶν 
ἀντικείμενον τῷ ἰάμβῳ. 

Τὸ δὲ ἀντισπαστικὸν μέτρον Óvri μὲν καϑαρὸν 
συντίθεται, órh δὲ ἐπίμικτον, ἰάμβους ἐπὶ τέλει δε. 
χόμενον. Καὶ μὴν ἀλλὰ xol τὸν πρότερον πόδα 
ἀδιαφόρως ἔχει τρεπόμενον κατὰ τὰ τέσσαρα σχή- 
ματα τοῦ δισυλλάβου. τουτέστιν εἰς τὰς δύο συλ- 

λαβὰς τοῦ προτέρου ποδὸς ὁτὲ μὲν ἴαμβον παρα- 
λαμβάνει, ὅϑεν καὶ κύριος ἀντίσπαστος γένεται, ὁτὲ. 
ὃὲ σπονδεῖον, ὁτὲ πυρρίχιον, ὁτὲ τροχαῖον. Τοῦ 
μὲν οὖν καϑαροῦ ἀντισπαστικοῦ. ὃ μήτε κατ᾽ ἀρ- 
χὰς εἴς τινα τῶν ἄλλων δισυλλάβων ἐτράπη. μήτε 
ἐπὶ τέλει ἰαμβικὴν ἐδέξατο διποδίαν, παράδειγμα 
οὗ προκείμενοι ἀντισπαστικοὶ στίχοι τρεῖς. Περὶ 
δέ γε τοῦ κατ᾽ ἀρχὰς εἰς τὰ τέσσαρα τοῦ δισυλλά- 
βου σχήματα τρεπομένου ἀντισπαστικοῦ καὶ ἐπὶ 

80 τέλει τὴν ἰαμβικὴν διποδίαν δεχομένου ἰδία διελά-- 
-- -- --α-- Ν ENG. 3 

e, ᾿ - , ' ^ , , - 2 

Oc. τὸ μὲν ἀντισπαστικὸν καϑαρὸν ἐκ μόνων τῶν Qvt.- 

29 
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Bousv καὶ λάμβανε ἐκεῖϑεν παραδείγματα τῶν συμ-- 
μέκτων ἀντισπαστικῶν, ἃ καὶ ᾿Δἀνακρεόντεια καὶ 
Γλυκώνεια, ὡς ἐκεῖ ἔφαμεν, λέγονται, ὧν ἡ ἀρχή ἐστι 

ϑηραῶν ἰϑέριον σκέπας. 

Τὰ μέντοι προκείμενα τρία ἔπη ἀντισπαστικά εἰσε 
καϑαρὰ τετράμετρα καταληκτικά. 

Ὑρφίστανται δὲ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ μονόμετρά τὲ 
καὶ δίμετρα καὶ τρέίμετρα καὶ τετράμετρα, καὶ μὴν 
πεντάμετρα. καταληκτικά, ἀκατάληκτα καὶ ὑπερκα- 
τάληχτα᾽ καὶ ταῦτα γὰρ ἀποϑέσεις ἔχουσι τρεῖς, ὡς 
ἔφαμεν. διὰ τὸ ἐκ τετρασυλλάβων συγκεῖσϑαι ποδῶν. 

Movóusvgov μὲν οὖν ἀκατάληκτον (ἢ) καταληκτι-- 
κὸν οὐ δύναται ὑποστῆναι κατά ys ἐμὲ ἐν τῷ παρ- 
ὄντι μέτρῳ: συνεμπέσοι γὰρ ἄν τινι τῶν προρρη- 
ϑέντων μέτρων" ἄλλως τε καὶ οὐδέ τις εὕρηται τῶν 
παλαιῶν τούτῳ χρησάμενος, οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ Ἡφαιστίων 
μνημονεύει ὅλως τοιούτου τινός. Movóuergov δὲ 
ὑπερκατάληκχτόν ἐστιν οἷον τὸ 

φαείνοισά μοι. 

Τοῦτο δὲ ἐπίσημόν ἐστι πενϑημιμερὲς ὀνομαζόμενον, 
ὅτι τοῦ πέντε τὸ ἥμισυ ἔχει: μετρούμενον γὰρ κατὰ 
δισυλλαβίαν δύο ἥμισυ δισυλλαβίας εὑρίσκεται ἔχον. 
Τὸ αὐτὸ δὲ καὶ δοχμαϊκὸν ὀνομάξεται ἢ ἀπὸ ἔϑνους 
οὕτως ὀνομαζομένου ἢ ἀπὸ τοῦ πρώτως αὐτῷ χρη- 
σαμένου ἢ παρ᾽ ὅσον. (ὡς) ἔνιοί φασι. πλάγιόν τινὰ 
ῥυϑμὸν ἔχει καὶ ovx ὀρϑότατον. 

σπάστων, τὸ δὲ μικτὸν καταρχὰς τρέπεται εἰς τὰ τέσσαρα εἴδη 
τῶν δισυλλάβων καὶ δέχεται ἐπὶ τέλους ἴαμβον, ὃ καὶ 'ἄνακρε- 
όντειον καὶ Γλυκώνειον καλεῖται. : MC 
, “Ὅτι ovx ἔχει τὸ ἀντισπαστικὸν μονόμετρον εἰ μὴ μόνον 
ὑπερκατάληκτον, ὃ καὶ δοχμιακὸν λέγεται καὶ πενϑημιμερές. 
ἀπὸ ἔϑνους δοχμιαπόν. 

80. 
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Zusvgov δέ ἐστι καταληκτικὸν uiv τὸ: 

πολεῦντος πότνιά με. 

Τοῦτο δὲ ἑφϑημιμερὲς καλεῖται, τρεῖς ἥμισυ ἔχον 
δισυλλαβίας, αἵ εἰσιν ἥμισυ τοῦ ἑπτά. Ταὐτὸ τοῦτο 

5 x«l Φερεκράτειον λέγεται. ὡς κατακόρως τούτῳ 
χρησαμένου τοῦ Φερεκράτους. Πολλῷ δὲ αὐτῷ κέ- 
χρῆται καὶ ἡ ποιήτρια Κορίννη. 4ΦΙέμετρον δὲ ἀκα- 
τάληκτόν ἐστιν οἷον τὸ 

«ἐν ὄρφναις μὲν ἀφεγγέσι. 

10 Τοιαῦτα δέ εἶσιν, ὅσον κατὰ τὸ δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον, καὶ τὰ ἰδέᾳ ἡμῖν τεϑέντα εἰς παράδειγμα 
τῶν συμμίχτων ἀντισπαστικῶν. Ὀνομαάζονται δὲ τὰ 
τοιαῦτα δίμετρα, ὡς καὶ ἀνώτερον ἔφαμεν, Γλυκώ- 
νειά τε καὶ ᾿ἀναχρεόντεια. ΖΙίμετρον δὲ ὑπερκατά- 

15 ληκτον, ὅπερ καὶ Σαπφικὸν καὶ Ἱππωνάκτειον óvo- 
μάξεται, ἅτε δὴ Σαπφοῦς καὶ Ἱππώνακτος κατακό- 
ρῶς αὐτῷ χρησαμένων, τὸ 

λύοισα δνοφερὰν κνέφαος. 

Τοῦτο δὲ ἕνα μόνον τὸν πρῶτον ἀντίσπαστον ἔχει. 
90 ἑξῆς δὲ διποδίαν ἰαμβικὴν καὶ μίαν περιττὴν συλ- 

λαβήν. Τοῦτο δὲ καὶ ἐννεασύλλαβον λέγεται αὐτό" 
ἐννέα γὰρ ἔχει τὰς ὅλας αὐτοῦ συλλαβάς. Καὶ δί- 
μέτρα μὲν ταῦτα. 

ΖΔίμετρον καταληκτικὸν τὸ καὶ Φερεκράτειον iéde 

πολεῦντος πότνιά μευ. 

ἐχρήσατο τούτω καὶ Κύριννα. 4ίμετρον ἀκατάληκτον σύμμι- 
χτον ᾿ἀναχρεόντειον καὶ Γλυκώνειον τόδε 

ἡ ὄρφναις μὲν ἀφεγγέσι. 

.. 4 έμετρον ὑπερκατάληκτον τὸ Σαπφικὸν καὶ Ἱππωνάκτειον 
τόδε 

- , ^ 

λύοισα δνοφερὰν xvíqaog. 
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Τρίμετρον δὲ καταληχτικὸν uiv τὸ ἐξ ἑνὸς uó- 
vov ποδὸς ἀντισπαστικοῦ, τῶν δὲ ἑξῆς ἰαμβικῶν, 
τὸ προκείμενον ἔπος τὸ 

λύοισα δνοφερὰν κνέφαος ὁρμάν. 

Τοῦτο δὲ καὶ Φαλαίκειον λέγεται, τοῦ ποιητοῦ Φα- 
λαίκου πλειστάκις αὐτῷ χρησαμένου. Τὸ ἀκατά- 
ληκτον δὲ τρίμετρον, ὅταν τὴν τελευταίαν μόνην 
ἔχῃ ἰαμβικήν, τὰς πρὸ αὐτῆς δὲ δύο ἀντισπαστικχάς. 

^ , , [3 "AGxAwqmudOstov λέγεται oiov 

ἀφεγγέσσι φαείνοισα, κέλευϑον αὖ. 
"ν -»" , 2 P o4 , 

Πολλῷ δὲ τῷ τοιούτῳ καὶ Αλκαῖοε χρῆται. Τρίμε- 
, » τρον δὲ ὑπερχκατάληκτον εἴη ἂν τὸ 

Ce UNE 5.2: τ a A E $54 » 
ὁδῷ δ᾽ sv ἀβάτῳ καὶ παρ΄ ἐρημαισιν ὧν. 

καὶ τρίμετρα μὲν ταῦτα. 
Τετράμετρα δέ, καταληχτικὸν μέν, τῶν προκει-- 

, - , ' 

μένων ἐπῶν ἕκαστον ὡς τὸ 

πολεῦντος πότνιά μευ παρομάρτευ ἐπίκουρος" 

ὃ δὴ καὶ καϑαρόν ἐστι καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς 
» , , ? , M , 

τοιοῦτον ἐπιτηδεύεται. “Ακατάληκτον δὲ τετράμε-- 
τρόν ἐστιν οἷον τὸ 

πολεῦντος πότνιά μευ παρομάρτευ ἐπίκουρος εὐ" 

Τρέμετρον καταληκτιχὸν τὸ καὶ Φαλαίκειον ὅπερ ἐξ ἑνὸ 
, 

μόνου ἀντισπάστου, τῶν δὲ ἄλλων ἰάμβων τόδε 

λύοισα δνοφξρὰν κνέφαος ὁρμᾶν. 

Τὸ ἀκατάληκτον δὲ τρέμετρον ὅταν τὴν τελευταίαν μόνην ἔχει 
ἐαμβικήν, τὰς δὲ δύο ἀντισπαστικὰς ᾿Α(σγκληπιάδειον λέγεται. 
Χρῆται δὲ τῷ τοιούτῳ μέτρῳ καὶ ᾿Δλκαῖος. ᾿Δκατάληκτον τε- 
τραμετρόν ἐστι τὸ 

, ὃ 5 
πολεῦντος πότνιά μευ παρομαί(ρ)τεν ἐπίκουρος 8v, 

(δ) δὴ μόνον τὴν τελευταίαν διποδίαν ἰαμβικὴν ἐ ἔχει,τοὺς πρὸ 
αὐτοῦ δὲ πόδας ἀντισπάστους. Σαπφικὸν δὲ ὀνομάξεται ἕκ- 
καιδεκασύλλαβον καὶ ᾿Δλκαϊκόν. 
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ὃ δὴ μόνον ἔχει τὴν τελευταίαν διποδίαν ἰαμβικήν, 
τοὺς δὲ πρὸ ταύτης ἀντισπάστους καϑαρούς. Καὶ 

ὅταν τοιοῦτον 5, Σαπφικὸν [καὶ] ἑκκαιδεκασύλλα-- 
- pov ὀνομάξεται. Καὶ ᾿4λκαῖος δὲ Ó ποιητὴς πολλῶ 
ὃ τούτῳ ἐχρήσατο. Τετράμετρον δὲ ὑπερκατάληκτόν 9 
— ἐστι οἷον τὸ 

' ὁδῷ δ᾽ εἰν ἀβάτῳ καὶ παρ᾽ ἐρήμαισιν (ἀρούραισιν) ὦν. 

Τοῦτο δὲ καὶ Σιμμιακὸν ὀνομάξεται, ὡς Σιμμίου 
τοῦ Ῥοδίου χρησαμένου αὐτῷ. Καὶ ἡμεῖς μὲν πέρα 
τῶν τριμέτρων καταληκτικῶν οὐ προέβημεν, διὰ 
τὸ ἐπισημότατον εἷναι τὸ τοιοῦτον καϑαρὸν ἐπιτη- 

 δευόμενον. 
Εἰσὶ δὲ καὶ πενταμετρά τινα, καταληκτικά τὲ 

x«l ἀκατάληχτα, ὧν τὸ ἀκατάληκτον, ἐπὶ τέλους 
ἰαμβικὴν διποδίαν δεχόμενον, ᾿“λκαϊκὸν ὀνομάξεται" 
κέχρηται ὃὲ τούτῳ ᾿4λκαῖος.ς Ἔστι δὲ τοιοῦτον 
οἷον τὸ , 

ὁδῷ δ᾽ εἶν ἀβάτῳ xol παρ᾽ ἐρήμαισιν ἀρούραισι φαεινέ ; e. .coua QovQoioL q 
μοι. 

? - , - 

Καὶ περὶ μὲν ἀντισπαστικοῦ ἀρκείτω τοσαῦτα. 

Περὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείξονος. 

Ὥσπερ τὸ ἰαμβικὸν μέτρον ἀντικείμενον ἦν τῷ 
τροχαϊκῷ, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ βραχείας ἤρχετο καὶ κατ- 
ἕληγεν εἰς μακράν, τὸ δ᾽ ἀπὸ μακρᾶς εἰς βραχὺ 
τρρχαϊχόν. οὕτω καὶ τὸ χοριαμβικὸν καὶ ἀντισπα-- 
στικὸν μέτρον ἀντιπαϑὴ καὶ ἀντικείμενα εἰσι τοῖς 

Τετράμετρον ὑπερκαταληκτόν ἐστι τὸ 

ὁδῷ δ᾽ εἰν ἀβάτῳ καὶ παρ᾽ ἐρήμαισιν ὦν. 
τοῦτο Σιμμιακὸν ὀνομάξεται. Ταῖς δὲ ἀκαταλήκτοις πεντα- 
μέτροις ᾿4λκαῖος χρῆται. 

METRICI GRAECI, 19 
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ἰωνικοῖς καλουμένοις μέτροις, ..... παρ᾽ ὅσον ἐκεῖνα 
μέν, ὅτι καὶ μᾶλλον ἦσαν ἐπίμικτα, ἐπὶ τέλει τοὺς ἰάμ-- 
βους δεχομένων, χοριαμβικῶν φησὶ καὶ ἀντισπαστι- 
κῶν, ..... ἐφεξῆς καὶ περὶ τῶν ἰωνικῶν διεξέλθωμεν 
τῶν τοὺς τροχαίους δεχομένων πρὸς τῷ τέλει. Ἰωνικοὶ 
δέ εἰσι δύο καὶ ἄμφω τετρασύλλαβοι, ὧν ὁ μὲν 
ἀπὸ μείξονος λέγεται ὃ ἐκ δύο μακρῶν καὶ δύο βρα-- 
χειῶν συλλαβῶν, ὁ δὲ ἀπ᾽ ἐλάσσονος 0 ἐκ δύο βρα- 
χειῶν καὶ δύο μακρῶν. Εἰλήφασι δὲ τὴν ὀνομασίαν 
ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς τῶν βραχειῶν ἢ μακρῶν συλλαβῶν 
προκατάρξεοως. 

Πρότερον μὲν περὶ τοῦ ἀπὸ μείξονος ἐροῦμεν. 
Προτετίμηται γὰρ οὗτος διά τε τοῦτο αὐτὸ τὸ ἀπὸ 
μακρῶν ἄρχεσϑαι, ὡς μεῖξον ἐλάττονος, καὶ διὰ τὸ 
πολ(λγὴν συγγέν(ε)ιαν ἔχειν πρὸς τὸ πρὸ μικροῦ ῥη- 
ϑέν τὲ καὶ πραχϑὲν μέτρον, λέγω δὴ τὸ ἀντισπα-- 
στικόν" μιᾶς γὰρ συλλαβῆς τῆς πρώτης ἀφαιρηϑ εί- 
σης τοῦ καϑαροῦ ἀντισπαστικοῦ, γενήσεται τὸ μέ- 
τρον καϑαρὸν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος, ὥσπερ αὖ τῷ 
καϑαρῷ (vix μιᾶς συλλαβῆς κατ᾽ ἀρχὰς προτεϑ εί- 
σης ἀντισπαστικὸν τὸ μέτρον γένοιτ᾽ ἄν. 

Τὸ τοίνυν ἰωνικὸν συντίϑεται μὲν καὶ καϑαρόν, 
συντέϑεται δὲ xal ἐπίμικτον, ὅταν ἐπὶ τέλει δέχη-- 
ται, ὡς ἔφαμεν, τοὺς τροχαίους. Περὶ μὲν οὖν 
τοῦ χαϑαροῦ ἐνταῦϑα ἐροῦμεν. περὶ δέ ys τοῦ 
ἐπιμίκτου ἰδέᾳ διελάβομεν, ἔνϑα καὶ περὶ τοῦ συμ- 
μέκτου ἰωνικοῦ τοῦ ἀπ᾽’ ἐλάσσονος. Ἔστι δὲ ἡ ἀρχὴ 

: : PW ASTE 
τῶν τοιούτων ἐπῶν αὕτη 

ἐν ἀφανέσ(σ)ι βελέμνοις. 

Περὶ ἐἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος. 
"y, ^ ^ * 4 , M , Ly ^ , 

Ὅτι τὸ καϑαρὸν ἰωνικὸν τὸ ἀπὸ μείζονος κατὰ πᾶσαν χώ- 
2 ^ Y .9 L4 

ραν τὸ ἐωνικὸν δέχεται, ἐν δὲ ταῖς ἄρτίαις καὶ τὸν μολοσσόν. 
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"CExsi γὰρ μετὰ η΄ στίχους ἰωνικοὺς ἀπ᾽ ἐλάσσονος 
δύο κεῖνται ἰωνικοὶ ἀπὸ μείζονος σύμμικτοι. Τὸ 
γοῦν καϑαρὸν ἰωνικὸν κατὰ πᾶσαν χώραν τὸν ὁμώ-- 
vvuov αὐτῷ ἰωνικὸν παραδέχεται. 4]έχεται δὲ καὶ 
ἐν ταῖς ἀρτίαις, τουτέστι B καὶ δ, τοὺς μολοσσούς. 
᾿-Μολοσσὸς δέ ἐστι ποὺς ὁ ἐκ τριῶν μακρῶν, οὕτως 
ὀνομαζόμενος διὰ τὸ μήκιστος εἶναι τῶν τρισυλλά- 

L βὼν ποδῶν πάντων ἢ διὰ τὸ εὑρεϑῆναι τὴν τοιαύ-- 
τὴν ῥυϑμοποιίαν ὑπό τινος ἔϑνους οὕτω λεγομένου. 

Εἰσὶ δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ δίμετρά τε καὶ τρίμετρα 
καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα. Ἔν δὲ τούτοις τὰ 
μὲν βραχυκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικά, τὰ δὲ 
ἀκατάληκτα, τὰ δὲ ὑπερκατάληκτα. (Μετρεῖται δὲ 

κατὰ μονοποδίέαν.) ᾿ 
|. Zuergov μὲν οὖν ἐστὶ βραχυκατάληκτον τοῦτο 

καὶ λάβρον ἐρύκοις. 
Ζίμετρον δὲ καταληκτικὸν τὸ 

| ἐν δ᾽ ἁμερίῳ φωτί. 
“Τοῦτο δὲ καὶ ἐπίσημόν ἐστιν, ἑφϑημιμερὲς καλού- 
quevov, ὅτι τρεῖς ἥμισυ ἔχει δισυλλαβίας, αἵ εἰσιν 
ἥμισυ τοῦ ἑπτά. Πολλῷ τῷ τοιούτῳ ἡ ποιήτρια 
Τελέσιλλα κέχρηται. Δέμετρον δέ ἐστιν ἀκατά- 

: 
AgxTov τὸ 

χὡς παῖς πόκα πότνα σέϑεν. 

rv ' ' ^ " , 

Οτι τὸ ἰωνικὸν ἀπὸ διμέτρου καὶ ἕως εἰς τὰ πεντάμετρα. 
, , , 

᾿“ποϑέσεις δὲ ἔχει καταληλτικον, υπερπαταλήλτον, ἀκαταλη- 
Ἄτον, βραχυκατάληκτον. , Merostvot κατὰ μονοποδίαν. 

, “έμετρον βραχυκατάληκτον τόδε 
| ἐν δ᾽ &usoto φωτί. 
καλεῖται Τελεσίλειον. ΖΔέμετρον ἀκατάληκτον 

| χὡς παῖς πόκα πότν[ι]ὰ σέϑεν. 
καλεῖται δὲ Κλεομάχειον. Ζίμετρον ὑπερκατάληκτον 

καὶ λάβρον ἐρύκοισα νεφῶν. 

19* 

94 
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Τοῦτο δὲ καὶ Κλεομάχειον λέγεται, ὅτι πολλῷ αὐτῷ 
ὃ ποιητὴς Κλεόμαχος χρῆται, ὃς πύκτης μὲν πρότε- 
ρον, ὥς φασιν, qv, ἐρασϑεὶς δέ τινος νέου, τὴν 
“ποιητικὴν μετεχειρίσατο. Ζέμετρον δέ ἐστιν ὑπερ- 
κατάληκτον τὸ 

καὶ λάβρον ἐρύκοισα[ν] νεφῶν. 
καὶ δέίμετρα μὲν ταῦτα. 

Τρίμετρα δέ, βροχυκαταληκτον μὲν πάλιν τὸ 
qoc σταῖς πόκα πότνα σὸς ἐφ᾽ ἄμμιν. 

Ταῦτα δὲ Πραξίλλεια καλεῖται, τῆς ποιητρίας Πρα-- 
ξέλλης κατακόρως αὑτοῖς χφησαμένης. Καὶ ἡ Σαπφω 
δὲ πολλαχοῦ φαένδναι τούτοις χρωμένη. "Exi δὲ τοῦ 

τοιούτου τριμέτρου καὶ ἀντὶ τοῦ δευτέρου ποδὸς αἱ 
εἰρημέναι ποιήτριαι τροχαϊκὴν τιϑέασι διποδίέαν. 
Τρίμετρον δέ ἐστι καταληκτικὸν τὸ 

ἐν δ᾽ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισάν με. 
Τρίμετρον δὲ ἀκατάληκτον οἷον τὸ 

ἐν δ᾽ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισαν ἕξέσιν. 

Τὰ τοιαῦτα τρίμετρα διχῶς συντιϑέασιν οἱ Αἰολεῖς, 
τοῖς τροχαϊχοῖς συμπλέκοντες ποσί. Πῶς δέ, εἴρη-- 
ται ἡμῖν ἰδίᾳ, ἔνϑα καὶ περὶ τοῦ διμέτρου ἀπ᾽ 
ἐλάσσονος ἰωνικοῦ διειλήφαμεν. ὡς καὶ ἄνωϑεν 
ἔφαμεν. Τρίμετρον δὲ ὑπερκατάληκτόν ἐστι τὸ 

καὶ λάβρον ἐρύκοισα νεφῶν ὀμβροφόρων. 

καὶ τρίμετρα μὲν ταῦτα. 
Τετράμετρα δέ, βραχυκατάληχτον μέν, οἷον τὸ 

Ὅτι τὸ τρέμετρον βραχυκατάληκτον Πραξίλλειον καλεῖται 
καὶ Σαπφικόν. Ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν τῷ τοιούτῳ τριμέτρῳ βραχυ- 
καταλήκτῳ ἡ εἰρημένη Ἰραξίλλεια καὶ ἡ Σαπφὼ ἀντὶ τοῦ 
δευτέρου ποδὸς τροχαϊκὴν τιϑέασι διποδίαν. Τετράμετρον 
βραχυκατάληκτον τόδε 

ὡς παῖς πόκα (πότνα) σὸς ἐφ᾽ ὕμμιν τερατουργεῖς. 
λέγεται δὲ Σωτάδειον. 
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χὡς παῖς πόκα πότνα σὸς ἐφ᾽ ἄμμιν τερατουργεῖς. 
Τοῦτο δὲ Σωτάδειον ὀνομάξεται καὶ ἐπίσημόν ἐδτι. 
ἅτε δὴ τοῦ ποιητοῦ Σωτάδου πολλῷ αὐτῷ χρησα- 
μένου. Οὗτος δέ ἐστιν ὁ Σωτάδης ὃ τὴν Ὁμηρι- 
κὴν Ἰλιάδα ἐξ ἡρωϊχοῦ μέτρου ἐπιχειρήσας εἰς ἰω-- 
νικὸν ἀπὸ μείζονος μέτρον μετασχευάσαι, οὗ μέ- 
μνηται καὶ Ἑρμογένης ἐν ταῖς ἰδέαις. Τετράμετρον 
δὲ χαταληχτικὸν τῶν ἐκκειμένων τριῶν ἐπῶν ἕκα- 
στον. Καὶ ἡμεῖς μὲν περαιτέρω τῶν τοιούτων τε- 

10 τραμέτρων οὐ προέβημεν. Πλὴν ἐπισημότατά εἰσι 
καὶ τὰ ἀκατάληχτα τετράμετρα, ἃ μι(ᾷ) συλλαβῇ 
τῶν προχειμένων πλεονάξουσι. Τιϑέασι δὲ καὶ ταῦτα 
οἱ Αἰολεῖς διχῶς: ἢ γὰρ δυσὶν ἰωνικοῖς (δύο τρο- 

|" χαϊχὰς ἐπάγουσι διποδίας ἢ τρισὶν ἰωνικοῖς) τρο- 
15 χαϊχὴν διποδίαν μέαν. Τούτου παράδειγμα ἔστω 

τόδε 
ἐν δ᾽ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισαν ζέσιν ἡλίου με. ΐ 

Αἰολικὰ δὲ ὀνομάξεται καὶ ταῦτα ὅτι Σαπφὼ αὐ- 
τοῖς κέχρηται, αἰολικῇ διαλέκτῳ χρωμένη. 

Καὶ περὶ τοῦ ἀπὸ μείζονος μὲν ἰωνικοῦ ἱκανὰ 
ταῦτα᾽ νοήσειξ γὰρ ἐκ τούτων πάντως ἄν τις καὶ 
τετράμετρα ὑπερκατάληκτα᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τὰ πεν-- 
τάμετρα. 

Περὶ ἐἰωνικοῦ τοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος. 

Τὸ ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος μέτρον ἀντιπαϑ ἕς 

Ἰστέον, ὅτι τὰ τετράμετρα ἀκατάληκτα διχῶς συντιϑέασιν 
Αἰολεῖς" ἢ γὰρ δυσὶν ἰωνικοῖς δύο τροχαϊ(κὰς) ἐπάγουσι διπο- 
δέας ἢ τρισὶν ἰωνικοῖς τροχαϊκὴν διποδίαν μίαν. Τοῦ δευτέ- 
ρου παράδειγμα τοδὲ 

ἐν δ᾽ ἁμερίῳ φωτὶ φλέγοισαν ξέσιν ἡλίου με. 
Αἰολικὰ δὲ λέγεται διὰ τὸ τὴν Σαπφὼ τούτοις χρήσασϑαι αἰο- 
λιπῶς γραφουσαν. 
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ἐστι τῷ ἀπὸ μείζονος ἰωνικῷ, καϑόσον τοῦτο μὲν 
τὸ ἀπ’ ἐλάσσονος, ἀπὸ πυρριχέου ἀρχόμενον, " 

T 
A 
& 
3 

σπονδεῖον καταλήγοντα. τῶν ποδῶν ἕκαστον ἔχει ὅτε 
ἐστὶ καϑαρόν, τὸ δ᾽ ἀπὸ μείζονος ἀνάπαλιν ἀπὸ 
σπονδείου ἀρχόμενον καὶ περαιούμενον εἰς πυρρί- - 
gtov, κατ᾽ ἐκεῖνο γοῦν τέτακται τοῦτο τὸ ἀπ᾽ ἐλάσ- 
σονος ἰωνικὸν ἀναγκαίως. Συντίϑεται δὲ καὶ τοῦτο 

ὁτὲ μὲν χαϑαρόν, ὁτὲ δὲ ἐπίμικτον πρὸς τὰς τρο-- 
χαϊχκὰς διποδίας. Καὶ ὅτε μὲν καϑαρόν ἐστι, κατὰ 
πᾶσαν χώραν τὸν ὁμώνυμον αὐτῷ δέχεται πόδα, 
λέγεται δὴ τὸν ἀπ᾽’ ἐλάσσονος ἰωνικὸν καὶ ἐν ταῖς 

περιτταῖς, τουτέστι πρώτῃ; τρίτῃ, πέμπτῃ, τοὺς μο-- 
λοττούς. Καὶ τοῦτο εὐλόγως᾽ εἰ γὰρ ἐν ταῖς ἀρ-- 
τίαις τούτους ἐδέχετο, ἐπαλληλία πολλὴ καὶ συνέ- 
yeux. ἐγίνετ᾽ ἂν τῶν μακρῶν φωνηέντων. Ζ]ιὰ γὰρ 
τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἀπὸ μείξονος ἑἰωνικοῖς ἐν ταῖς 

ἀρτίαις χώραις τοὺς μολοττούς, ὡς ἔφαμεν, ἐλαμ-- 
βάνομεν- εἰ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ χώρα ὁ μολοττὸς 
ἔκειτο ποὺς ἐκ τριῶν συγκείμενος μακρῶν, ἑξῆς δὲ 
καὶ τὰ δύο μακρὰ πάλιν τοῦ ἀπὸ μείξονος ἰωνικοῦ 
ἐπήγοντο, πολλὴν ἂν ἀρ(ργυϑμίαν no τῶν πέντε μα- 

κρῶν ἐπιφορὰ ἐνεποίει. Ὅτε μὲν οὖν καϑαρόν ἐστι 

τὸ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος μέτρον, ὅπερ ἐλέγομεν, 
, 

τούτους δέχεται τοὺς πόδας - ὅτε δὲ ἐπίμικτόν ἔστι, 

καὶ ἐπὶ τέλει τροχαϊκὴν δέχεται διποδίαν ἢ μονό- 

Περὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος. 

Ὄτι καὶ τὸ ἀπ ̓ ἐλάσσονος καϑαρὸν ἰωνικὸν ἐν πάσῃ χώρᾳ 
τὸν ὁμώνυμον δέχεται. ἰωνικόν, ν δὲ ταῖς περιτταῖς τὸν μο- 

ἡ, 

36 

λοσσόν, ἐναντίως, τῆς ἀπὸ μείξονος. Τὸ δὲ ἐπίμικτον im 18: 
λους τροχαϊκὴν διποδίαν ἢ μονοποδέαν, τὸν πρὸ τῶν τρο- 
χαίων δὲ πόδα οὐ δέχεται καϑαρὸν ἰωνικχόν, ἀλλὰ παέωνα τρί- 
TOV, ὅς ἐστιν in δύο βραχέων καὶ μακρᾶς καὶ βραχξίας. 

Ὅτι καὶ τοῦτο ἀπὸ διμέτρου ἄρχεται μέχρι πενταμέτρου. 
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μέτρον, τὸν πρὸ τῶν τροχαίων πόδα οὐ δέχεται xa- 
δαρὸν ἰωνικόν, ἀλλὰ παίωνα τρίτον, ὅς ἐστιν ἐκ 
δύο βραχε(ἡ)ῶν καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας. Περὶ μὲν 
οὖν τῶν καϑαρῶν vt καὶ ἐπιμέκτων ἀπ᾽ ἐλάσσονος 

- c - M E Ee , , ἰωνιρῶν ὁμοῦ καὶ ἐν ἑτέρῳ. ποιηματίῳ προειλήφα- 
μὲν, οὗ ἡ ἀρχή, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἀνωτέρω εἴπομεν 

Ἔν ἀφανέσ(σ)ι βελέμνοις 
| κραδίην μέσην γυναικός. 

Ἐκεῖ γὰρ ἐναλ(λλὰξ ὁ μὲν εἷς καϑαρός, ὃ δ᾽ ἕτε-- 
10 ρος ἐπίμικτος, τῇ τροχαΐϊκῇ διποδίᾳ προεχκείμενον 

ἔχων παίωνα τρίτον. Κἀνταῦϑα τῶν ἐκκειμένων 
ἕξ στίχων οἱ μὲν τρεῖς ἰωνικοί εἰσι καϑαροί, οἱ δὲ 
λοιποὶ τρεῖς ἐπίμικτοι. 

Εἰσὶ δὲ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ δίμετρά τὲ καὶ τρί- 
15 μέτρα καὶ τετράμετρα καὶ πεντάμετρα: καὶ τούτων 

τὰ μὲν βραχυκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκχτικά τὲ καὶ 
ἀκατάληκτα καὶ ὑπερκατάληκχτα, ὁμοίως τῷ ἀπὸ 
μείζονος ἑἐωνικῷ. 

Καὶ δίμετρον μὲν βραχυκατάληκτόν ἐστιν οἷον τὸ 
30 διάγοις ἀβλαβῆ. 

Ζίμετρον δὲ καταληχτικὸν ὡς τὸ 
διάγοις ἀβλαβέα. 

mem vn 

menge 

ΖΔέμετρον καταληκτικὸν 
διάγοις ἀβλαβέα. 

λέγεται δὲ Τιμοκρεόντειον. ΖΔέίμετρον ἀκατάληκτον 
ἀπάγοις ἐκ κακότητος. 

A μέ » ST d * 
Τοῦτο δὲ ὁταν συμμίγνυται τῇ τροχαϊκῇ μονοποδίέᾳ καὶ πρὸ 

^^ ' Ν » , 

αὐτῆς, ὡς εἴπομεν, τὸν παίωνα τρίτον δέχεται, καὶ ἀνακρεόν- 
τειοὸν ὀνομαάξεται οἷον : 

κραδέην μέσην γυναικὸς 
ἔδραμον δύσοιστον οἶμον. 

Ταῦτα δὲ τοῖς νεωτέροις καὶ ἄλλως ποδίζξεται διὰ τὸ σαφέστε- 
, , ^ 

Q0v, οἶμαι, ἤγουν ἐξ ἀναπαίστου, δύο ἰάμβων καὶ συλλαβῆς. 
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Τοῦτο δὲ ἐπισημειοῦνται οἵ παλαιοὶ ὡς ἐνδοξότα-- 
rov: ἑφϑημιμερὲς γάρ ἔστι. Καὶ πολλῷ Τιμο- 
κρέων κέχρηται τούτῳ. (4έμετρον δὲ ἀκατάληκτον) 

ἀπάγοις ἔκ κακότητος. 

Τοῦτο δὲ ἐπισημότατον γίνεται, ὅταν συμμίγνυται. 
τῇ τροχαϊχῇ διποδίᾳ. καὶ πρὸ αὐτῆς, ὡς εἴπομεν, 
τὸν τρίτον παίωνα δέχεται. οἷά εἰσι τὰ προκείμενα 
τρία ἔπη τὰ μετὰ τοὺς τρεῖς καϑαροὺς ἰωνικούς. 
Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ᾿ἀνακχρεόντειον ὀνομάζεται, ὡς αὐτῷ 
κατακόρως χρησαμένου τοῦ ᾿ἀνακρέοντος. Ποδίζε-- 
ται δὲ τοῖς νεωτέροις διὰ τὸ σαφέστερον, οἶμαι. 
ἄλλως ἤπερ ἔφαμεν: ἐξ ἀναπαίστου γὰρ καὶ δύο 
ἰάμβων καὶ μιᾶς κοινῆς συλλαβῆς τοῦτο μετροῦσιν 
οἵ νῦν. Δέμετρον δὲ ὑπερκατάληκτόν ἐστιν οἷον τὸ 

ἐναγοισ᾽ εἰς ϑαλέϑοισάν με. : 

καὶ δίμετρα μὲν ταῦτα. 
Τρίμετρα δέ. βραχυκατάληχτον μὲν αὖ οἷον τὸ 

ἀπάγοις ἐκ κακότητος νύ με" 

καταληχτικὸν δὲ τρίμετρον οἷον τὸ 

διάγοισ᾽ ἀβλαβέα παντοδαπᾶν. 

Καὶ τούτῳ δὲ κατακόρως κέχρηται Ζ]΄ονύσιος ὁ ποι-- 
ητής. ᾿Δκατάληκτον δέ ἐστι τρίμετρον 

ἀπάγοις ἐκ κακότητος μογεροῦ νυ. 

Καὶ τοῦτο τὸ μέτρον πολύ ἐστι παρὰ ᾿ἀνακρέοντι 
καὶ Σαπφοῖ. Τρίμετρον δὲ ὑπερχκατάληκτον τὸ 

ἐνάγοις εἰς ϑαλέϑοισαν μυρίοις γαῖαν. 

xui τρίμετρα μὲν ταῦτα. 

Καταληκτικὸν τρέμετρον͵ 
διάγοις ἀβλαβέα παντοδαπᾶν. 



* 
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, , 2 
Τετράμετρα δέ. βραχυκατάληκτον μὲν οἷον τὸ 

διάγοις ἀβλαβέα παντοδαπᾶν ἐκ κακῶν. 
, " €- , , e , 

Τούτῳ δὲ τῷ βραχυκαταλήκτῳ τετραμέτρῳ ὁλόκληρα 
, 2 , ' ' € , 

ἐπιτίϑησιν ἄσματα Avoxgéov, τὸν μὲν πρῶτον πόδα 
ἰωνικὸν τιϑεὶς ἀπ᾿ ἐλάσσονος. τὸν δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον 
παίωνα τρίτον, ὅς ἐστιν ἐκ δύο βραχειῶν καὶ μα- 
κρᾶς καὶ βραχείας, εἶτα κατὰ τὸ ἔϑος τῶν ἐπιμίκτων, 

- ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν. τροχαϊχὴν συξυγέαν, εἶτα 
σπονδεῖον. Τὰ δὲ τοιαῦτα ἐξ ἐπιμιξίας καλοῦσιν 
, , " ς , , ^ ^ , - 

&v«xAcuevea, ἴσως, ὡς ἔνιοί φασι, διὰ τὸ ἀνακλᾶ-- 

μέντοι τὸ κύριόν ἐστιν ἀνακλώμενον, ἐν τοῖς κατὰ 
ἀντιπάϑειαν μεμιγμένοις ἔπεσιν ἐροῦμεν. Τετρά-- 
uevgov δὲ καταληκτ(ικ)ὶὸν καϑαρόν ἐστι ἕκαστον 
τῶν προκειμένων τριῶν ἐπῶν. Τὰ δὲ τοιαῦτα τε-- 
τράμετρα καὶ ἐπισημότατά εἰσι. Καὶ Φρύνιχος ὃ 

πολλοῖς φαίνονται χρώμενοι τοῖς τοιούτοις. Καὶ 
ταῦτα μέντοι. ὅτε εἰσὶν ἐπίμικτα, ἀνακλώμενα 0vo- 
μάξονται καὶ Γαλ(λλιναμβικὰ xoi Μητρῳακά. Καὶ 

τούτῳ δὲ καὶ “ιονύσιος κέχρηται. Τοῖς δὲ ἀκαταλήκτοις τρι- 
μέτροις ᾿ἀνακρέων καὶ Σαπφώ. 

Τετράμετρον βραχυκατάληκτον 

διάγοις ἀβλαβέα παντοδαπᾶν ἐκ κακῶν. 
λέγεται καὶ ̓ ἀνακρεόντειον. "AAA ὅταν ὁ μὲν & ποὺς ἰωνικός 
ἐστιν ἀπ ̓ ἐλάσσονος, ὁ δὲ δεύτερος παίων τρίτος καὶ ἑξῆς κατὰ 
τὸ ἔϑος τῶν ἐπιμίχτων τροχαῖος καὶ σπονδεῖος, ἃ τοῦ τροχαΐ- 
κοῦ εἰσί, ταῦτα δὲ καλοῦσι καὶ ἀνακλώμενα, διὰ τὸ ἀνακλᾶ- 
σϑαι καὶ οἷον μαλϑακίξεσϑαι ἐν τοῖς τοιούτοις τὴν φωνήν. 
Τετράμετρα [ἀϊκαταληκτ(ικ)ὰ καϑαρὰ καὶ Φρυνίχ(εγια, καλοῦν- 
ται" καὶ ὃ κωμικὸς γὰρ Φρύνιχος καὶ ὁ τραγικὸς ἐχρήσατο 
τούτοις. Καὶ ταῦτα δέ, ὅτε εἰσὶν ἐπίμικτα, ὡς ἔφαμεν, dva- 
κλώμενα καλοῦνται καὶ Γαλ(λγιαμβικά" καὶ Μητρφακὰ δὲ λέ- 
γονται διὰ τὸ τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν tj 4ημήτερι ἢ τῇ Ῥέᾳ τοι- 
οὕτους ὕμνους ἄδειν. Γαλ(λ)ιαμβικὰ δὲ ἀπὸ Γαλ(λ)ῶν οἵτινες 

σϑαι τὴν κλάσι(ν) τῆς φωνῆς πρὸς ἁπαλότητα. Τί 

88 

παλαιὸς ποιητής, 0 τὲ κωμικὸς καὶ ὁ τραγικός. ἐν 
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Γαλ(λγιαμβικὰ μὲν διὰ τὸ (Dw)AAoUg οἵτινες ἱερεῖς — 
ἢσαν τῆς Δήμητρος τῷ τοιούτῳ μέτρῳ πρὸς ὕμνον 
τῆς τῶν ϑεῶν μητρὸς χρῆσθαι" διὰ ταῦτα γὰρ καὶ — 
Μητρῳακά. Ἢ παρ᾽ ὅσον ἀνειμένον καὶ ἔκλυτον 
τὸ ἐπίμικτόν ἐστιν ἐἰωνικόν. Καὶ οἱ Γαλ(λ)οὶ δέ, οἵ 
εἰσιν ἔϑνος τι, τοιοῦτοι μαλακοὶ καὶ ϑήλειαν νόσον 
ἔχειν διαβαλλόμενοι. ᾿ἀνακλώμενα δὲ διὰ τὴν ai- 
τίαν, ἣν ἔφαμεν ἀνωτέρω, παρ᾽ ὅσον ὁ ἐν τοῖς 
τοιούτοις ÓvOuOg ἀνακλᾶται πρὸς τὸ χαῦνον καὶ 

μαλακόν. Ἔνδοξά εἰσι καὶ ἀκατάληκτα τετράμετρα, 
ἃ μιᾷ συλλαβῇ τῶν προκειμένων ἐπῶν περιττεύ-- 
ουσι. Σαπφώ τε γὰρ κέχρηται τούτοις καὶ ᾿4λκμὰν 
καὶ ᾿Δ4λκαῖος ὃ ποιητής. 

“Καὶ πέρα μὲν τούτων οὐχ εὕρηταί τις τῶν ἡμῶν 
γνωρίμων χρώμενος τοῖς ἀπ᾿ ἐλάσσονος ἐωνικοῖς" 
εἰ δ᾽ εἰσίν, ὥς τινές φασι, καὶ πεντάμετρα, £x τῶν 39 
ῥηϑέντων ἂν κἀκεῖνα οὐκ ἀγνοήσαιμεν. 

Περὶ παιωνικοῦ. 

Τὸ παιωνικὸν καλούμενον μέτρον τοῖς παλαιοῖς 
καὶ κρητικὸν ὀνομάξεται, ἐκ κρητικῶν γὰρ ὅλων 

- , 2-. “{ ^ IR A í 

ποδῶν σύγκειται ἐνίοτε. Κρητικὸς δέ ἔστι ποὺς O, 
καὶ ἀμφίμακρος λεγόμενος, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις προ-, 
είπομεν, ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς συλ- 
λαβῆς. Τούτου τοῦ χκρητικοῦ εἰ μὲν ἡ τελευταία 
μακρὰ λυϑείη εἰς δύο βραχε(ί)α(ς), ποιεῖ τὸν καλού-- 
u&vov πρῶτον παίωνα, (τὸν) ἐκ μακρᾶς καὶ τριῶν 

ἔϑνος εἰσὶ κέκληται. Τοῖς ἀκαταλήκτοις τετραμέτροις Σαπφὼ 
καὶ ᾿Δλκμὰν καὶ ᾿Δλκαῖος ἐχρήσατο. 

Περὶ τοῦ παιωνικοῦ. 
ry * M ^ M , ᾿ ^ ^ 

, , Ὅτι τὸ παιώνικον καὶ κρητικὸν λέγεται. worvixog δὲ ποὺς 
0 ἀμφίμακρος. 
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βραχειῶν, oiov ἐχϑρότατος. Εἰ δ᾽ ἡ πρώτη μα- 
xoà λυϑείη εἰς δύο βραχεί(()α(ς), τὸν λεγόμενον τέ- 
ταρτον παίωνα ποιεῖ, τὸν ἐκ τριῶν βραχειῶν καὶ 
μακρᾶς. οἷον φιλολόγοι. Τέσσαρες γάρ εἰσιν οἵ 

$ παίωνες τετρασύλλαβοι: ὃ πρῶτος ἐκ μακρᾶς καὶ 
τριῶν βραχειῶν: ὁ δεύτερος ἐκ βραχείας καὶ μα- 
κρᾶς καὶ δύο βραχειῶν., οἷον ὁμώνυμος. Ὁ τρί- 
rog ἐκ δύο βραχειῶν καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας, otov 
ϑεότιμος. Ó τέταρτος ἐκ τριῶν βραχειῶν καὶ μα- 

10 χρᾶς. Κρητικὸν μὲν ovv τὸ μέτρον τοῖς παλαιοῖς 

1ὅ 

20 

25 

30 

ὅπερ ἐλέγομεν ὠνομάξετο" ἐπεὶ δὲ πολλοὶ τῶν κω- 
μικῶν vs καὶ τραγικῶν, ἐξαιρέτως δὲ καὶ ὁ ᾽Ζρι- 
στοφάνης, τοῦ κρητικοῦ τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο 
(εἰς) πρῶτον ἢ τέταρτον παίωνα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ εἰς πρῶτον, παιωνικὸν ὠνομάσϑη διὰ τοῦτο. 
Ἔνιοι δὲ τῶν παλαιῶν μετρικῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ 
τετάρτου παίωνος (τοῦ) ἐκ τριῶν βραχειῶν καὶ 
μακρᾶς, τὰς D βραχε(ί)ας συλλαβάς. τὴν δευτέραν 
φημὶ καὶ τὴν τρίτην, εἰς μίαν συναιροῦντες μακράν. 
éx βακχείων τὸ παιωνικὸν μέτρον προσέϑηκαν. Βακ- 
χεῖος γάρ ἐστι ποὺς ὁ ἐκ βραχείας καὶ δύο μακρῶν, 
οἷον νοήμων. Τινὲς δὲ καὶ τοῦ πρώτου πιιωνι-- 
κοῦ τὴν δευτέραν καὶ τρέτην συλλαβήν, αἵ εἰσι βρα- 
χεῖαι, εἰς μίαν μακρὰν συναιροῦντες. éx παλιμ- 

βακχείων τὸ παιωνικὸν μέτρον συνέϑηκαν. Παλιμ-- 
βάκχειος γάρ ἐστι ποὺς ὃ ἐκ β΄ μακρῶν καὶ βρα- 
χείας, οἷον τὸ εὐκταῖσιν. Πλὴν σπάνιον τὸ ἐκ 
παλιμβακχείων παιωνικὸν καὶ ὡς ὁ Ἡφαιστίων αὐὖὐ- 
τός φησι ἀνεπιτήδειον. 

Τῶν δὲ λοιπῶν ἐνδοξότατον μὲν καὶ πολυϑρυλ- 

^ , LO ^ RJ 

Ὅτι ἀπὸ διμέτρου εἰς ἑξάμετρον χωρεῖ. καὶ μετρεῖται 
, 9 ^ 

κατὰ μονοποδίαν. βραχυκαταάληκτον ovx ἔστιν ἐν αὐτῷ. 
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λητότατον τὸ ἐκ πρώτων παιώνων, ᾧ δὴ καὶ ᾽4ρι-- 
στοφάνης κατακόρως κέχρηται, οὗ δὴ καὶ ἡμεῖς sig 
παράδειγμα τοὺς τρεῖς ἐξαρχῆς τεϑείκαμεν στίχους" 
καὶ τὸ ἐξ ὅλων κρητικῶν ποδῶν ἐπίσημόν ἐστι τοῖς 
παλαιοῖς, οὗ εἰς ἔνδειξιν ἕν ἔπος καὶ ἡμεῖς ἐπάγο-- 
uev: τὸ δ᾽ ἐξ ὅλων βακχείων ποδῶν ὡς ἐπ᾽ ἔλατ-- 
τον εὑρίσκεται (ἐπὶ τοῖς παλαιοῖς, ὅμως μέντοι εἰς: 
ὑπόδειγμα καὶ τούτου ἕνα στίχον ἐξεϑέμεϑα τὸν 
τελευταῖον. 

Δύναται δὲ τὸ μέτρον τοῦτο ὡς Ἡφαιστίων λέ-- 
γει καὶ μέχρι πενταμέτρου καὶ ἑἕξαμέτρου προχό-- 
πτειν. Εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ καταληκχτιχκά 
τε καὶ ἀκατάληχτα καὶ ὑπερκατάληκτα. Βραχυκα-- 
τάληκτα γὰρ ἴσως. ὡς οἱ πρὸ ἡμῶν μετρικοί φασιν. 
οὐ δεῖ ξητεῖν ἐν τῷδε τῷ μέτρῳ ἐπὶ γὰρ τῶν κρη- 
τικῶν οὐδὲ ἐγχωρεῖ ὅλως. 

Δίμετρον μὲν καταληκχτικὸν παιωνικὸν οἷον τὸ 

στρατὸν ἀπερείσιον. 

ΜΜονόμετρον γάρ, οἶμαι, οὐ δεῖ ξητεῖν ὅλως οὐδ᾽ 
ἐπὶ τούτῳ τῷ μέτρῳ, ὡς οὐδ᾽ ἐν τοῖς ὕπισϑεν τοῖς 

ἐκ τετρασυλλάβων ποδῶν ἔπεσιν. ἵνα μὴ συνεμ-- 
πίπτωσι τοῖς ἐκ δισυλλάβων ποδῶν. Κρητικὸν δὲ 
δίμετρον καταληκχτικὸν τὸ 

p. τ ΨᾺ 

QUGL ἀσαιμι. 

Τὸ ἔνδοξον οὖν σύγκειται ἐκ πρώτων παιώνων, C ᾧ καὶ ᾽4οι- 
στοφάνης κέχρηται. , ἑπέσημον δέ ἐστι καὶ τὸ ἐκ κρητικῶν πο- 
δῶν συγκείμενον. τὸ δ᾽ ἐξ δλων.βακχείων ποδῶν ἐπ᾽ ἔλαττον 
εὑρίσκεται. 

ΖΔέμετρον καταληκλτικὸν 
στρατὸν ἀπερείσιον. 

κρητικὸν δὲ καταληχτικὸν 
δύσι ἄσαιμι. 
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X , ^ ^ Ὁμοίως καὶ τὸ βακχχειακὸν 

(ἐραννὰν πονη.) 

ΑἸ ίμετρον (δὲ) ἀκατάληκτον, παιῶνικον μέν, vo 

αἰὲν ὁλοόφρονά γε. 

$ χκρητικὸν δὲ τὸ 
nt 2M , 

Qvci GGouuL GOL. 

Ὑπερκατάληκτον δὲ δίμετρον, παιωνικὸν μὲν πά- 
λιν τὸ 

τάρταρον ἐς εὐρέα βάλοις" | ; 

10 χρητικὸν δὲ 
| ἵνα τοι δύσι᾽ ἄσαιμι. 

καὶ δίμετρα μὲν ταῦτα. 
Τρίμετρα δέ: καταληκτικὸν μὲν παιωνικὸν 
, » 9 , - 9 - 

τάρταρον ἐς εὐρέα βαλοῖσ᾽ ἐμεῦ" 

15 κρητικὸν δὲ 
er p. 25,1299 

ἵνα τοι δύσι ἀσαιμι. 

᾿Αχκατάληκτον δὲ τρίμετρον, παιωνικὸν μὲν πάλιν 

αἰὲν ὀλοόφρονα πονηρότατον᾽ 
M 

χρητικὸν δὲ 

20 ῥύσι᾽ ἄσαιμι σωϑεὶς βρόχου. 

Ὑπερκατάληκτον τρέμετρον, παιωνικὸν μὲν 
Fr 375 a Ὁ 2d) Ur 

τάρταρον ἐς εὐρέα βαλοῖσ᾽ ἐμεῦ ἀπο᾿ 

κρητικὸν δὲ 

ἵνα τοι δύσι᾽ ἄσαιμι ecc. 

βακχειακὸν δὲ 
ἐραννὰν πονη. | 

Βακχειακὸν τετράμετρον (ἀγκατάληκτ[ικ]ον 
ἐραννὰν πονησάμενος κούρα λύραν. 
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καὶ τρίμετρα μὲν ταῦτα. 
Τετράμετρον δὲ πάλιν καταληκτικὸν᾽ παιωνικὸν 

ἕκαστον τῶν προκειμένων τριῶν ἐπῶν: ἃ δὴ καὶ 
ἐπισημότατά εἰσιν, ὡς ἔφαμεν. Zhu τοῦτο γὰρ καὶ 
ἡμῖν εἰς παράδειγμα παρελήφϑησαν. . ... . . 
κρητικὸν δὲ οἷον τὸ 

ei mro r3 ' τῇ 
ἵνα τοι QUGL ἄσαιμι σωϑεὶς βρόχων γε. 

Ὁ , δὲ M , M ἐξ , , 

μοίως δὲ καὶ zevrcuevoa καὶ &é&cueTQU XQNucuxa. 

Τὸ ὅλον δὲ τὸ 

ἵνα τοι δύσι᾽ ἄσαιμι σωϑεὶς βοόχων ἀντιπάλων 

τοῦ ᾿Δλκμᾶνος ὠνόμασται, ὅτι πολλῷ ἐχρήσατο τῷ 
τοιούτῳ μέτρῳ ᾿Αλχμάν, ὥσπερ καὶ Βακχυλίδης. 

Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἡμεῖς μὲν καϑαρῶν τέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἡμεῖς uU αϑαρ 
παιωνιχῶν τε καὶ κρητικῶν καὶ βαλχειακῶν τεϑεί- 
καμὲν παραδείγματα: ἔνιοι δὲ τῶν παλαιῶν ποιη- 
τῶν συμπλέκουσι τοῖς παιωνικοῖς καὶ πόδας πρητι-- 

, n M] ? ’ Ἁ , 1 , 

xovg, ὥσπερ δὴ ἐνίοτε καὶ βακχειακούς. Τὰ μέντοι 
ἐξαίρετα ταῦτά εἶσι, τὰ εἰς ὑποδείγματα ἡμῖν ἐκτε- 
ϑέντα. Ἔσχατον μέντοι xci τὸ παιωνικὸν τέτακται 
μέτρον τοῖς παλαιοῖς μετρικοῖς καὶ δὴ καὶ ἡμῖν, 
παρ᾽ ὅσον μονώτατόν ἐστι καὶ οὐδενὶ τῶν πρὸ αὖ- 
τοῦ μέτρων ἐπιπλεκόμενον ἢ οἰχειούμενον, ὡς τὰ 
3 ^ M] 3 " b X M A] 2 
ἰωνικὰ καὶ ἀλλήλοις καὶ τὸ χοριαμβικὸν καὶ τὸ ἀν- 

τισπαστικὸν καὶ τὰ λοιπά, ὡς προείπομεν. 
M A Α - c ^" ῪΝ A 3 , , 

Καὶ περὶ μὲν τῶν ἁπλῶν καὶ ἀμέκτων μέτρων 4 

τοσαῦτα. 

Τετράμετρον δὲ ἀκατάληπτον κρητικὸν ( . . . .«.. ἡ) 
"n "nr » v 1 é , , , 
ἵνα TOL QUGL ἀσαιμι σωϑ' εὶς [ἐκ] βρόχων ἀντιπάλων. 

καὶ ᾿Δλχαμανικὸν καλεῖται καὶ Βαλχυλέδιον. 
Ἰστέον δὲ ὅτι ἔνιοι τῶν παλαιῶν ποιητῶν συμπλέκουσι 

τοῖς παιωνικοῖς καὶ πόδας κρητικοὺς καὶ βακχειακοὺς ἐνίοτε. 
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PRAEFATIO 

De Aristophanis canticis, ex quo frimum in publicum emi. 
simus Lbs MCMIX, peculiarem librum scripsit fohn Williams 

White, The Verse of greec comedy 1912.  Díifficiliores locos pas- 
sim illustravit Wilamowitz, Griechische Versbunst Berlin 1921. 

Altius scrutantes rel^gatos velim cum ad tragicorum cantica 

rite a me digesta, Aeschyli* MCM XVI, Sophoclis? MCM XXIII, 

Euripidis* MCMXXVIJ/I, tum ad ampliores faullo libellos, 

Vorarbeiten zur griechischen Versgeschichte, 122 rgoó, Gríe- 

chische Singverse 1.22 (Reisland) 1924, Grundrif der griechi- 

schen Versgeschichte, Heidelberg (Carl Winter) 1930. Denique 

gropter formidulosum quendam. virorum doctorum in termino- 

rumo usu dissensum tirones adeant Nomenclatorem | metricum 

Heidelberg (Carl Winter) 1929. 

Dolendum magnopere, quod fropter temborum angustias, 

sicuti iam in Euripidis Canticis? et in Pindaro*, fieri fosse non 

videbatur, ut bro studiorum incrementis funditus renovaretur 

editio. 

i-arà δ᾽ écr1 βροτοῖς οὖν γ᾽ ἐλευθερίᾳ 

καὶ τά’ χρὴ δ᾽ ἀγαθὰν ἐλπίδ᾽ ἀνδρὶ μέλειν. 

Berolini MCM.XXX sS. 
Idibus Iuliis. 
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AXAPNHC 
KHPYFMA (cf. 123 [59a]) 

1 43 πάριτ᾽ ἐς τὸ mpócOev wu-Lu-L ox 

᾿ ' TTAPOAOC 

1 204—346 
[ 209—217 — 224—833 
1 (antecedentibus coryphaei tetram troch quaternis) (16) 

| ἐκπέφευτγ᾽, οἴχεται ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὶ 3 

φροῦδος. οἴμοι τάλας [er er 

Ϊ τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν. ler er 4 

᾿ς οὐκ ἂν ἐπ’ ἐμῆς γε νεό- er^ e. 

τητος, ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων loc er 4 

ἀνθράκων φορτίον er er 2 19 

315 ἠκολούθουν Φαὔύλλῳ τρέχων, [er cr e 

ὧδε φαύλως àv ὁ ler Cr 5 
᾿ς emovbogópoc οὗτος (ó» διωκόμενος erc m o 

ἐξέφυγεν οὐδ᾽ ἂν ἐλα- | e er^ (5 

φρῶς [ἂν] ἀπεπλίξατο. ἊΝ er |2 12 
316 οὗτος ὑπ᾽ ἐμοῦ τότε $317 al& ἂν om E (cf 214) 

Sequuntur coryphaei tetram troch bis trina eum Dicaeopolis 

vocibus (237 et 41): 

εὐφημεῖτε" εὐφημεῖτε. ; 
397. 381 ““ν. ““ὡς οὗ pac 484, Thesmoph 295 

— 

] ΦΑΛΛΗΦΟΡΙΚΟΝ 
, 263—19 
| Φαλῆς, ἑταῖρε Βακχίου, ia ia 2 

| ξύγκωμε, νυκτοπεριπλάνη- {τ “ἴα 

| $65 τε, μοιχέ, παιδεραςτά, | ia — ba 4 
| ἕκτῳ ς᾽ ἔτει προςεῖπον εἰς ( à — ia 

τὸν δῆμον €A0U»v ἄεμενος, lia τὰ T 

ARISTOPHANIS cantica dig Schroeder [1079] 1 
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ςπονδὰς ποηςάμενος ἐμαυ- 4a "ia 

τῷ, πραγμάτων τε καὶ μαχῶν | ia ἴα 4 

καὶ Λαμάχων ἀπαλλαγείς. da ia 3 1 

πολλῷ γάρ écO' ἥδιον, ὦ ds de [? 

Φαλῆς, Φαλῆς, ia l1 
κλέπτουςαν εὑρόνθ᾽ ὡρικὴν ὑληφόρον, ἴα deo ΣΝ 

τὴν (ζτρυμοδώρου Θρᾷτταν ἐκ τοῦ Φελλέως ^ ia ^ ia 4a 3 

μέεην λαβόντ᾽ ἄραντα κατα- f ja ia 

973 ἈἈΦἜβαλόντα καταγιταρτίςαι. ι ója^ da * 

[ὦ] Φαλῆς, Φαλῆς, ia 1 

ἐὰν μεθ᾽ ἡμῶν ξυμπίῃς, τὰ cud | 16 

ἐκ κραιπάλης "da T 

ἕωθεν εἰρήνης pognce[c] τρυβλίον. ME IT ag E 

ἡ δ᾽ ἀςπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ xpeurcerat. 7-773408 (4.8 "1 

280—83 

οὗτος αὐτός ÉcTiv, οὗτος. .iro -. iro 

βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, tro iro 4 

παῖε παῖε τὸν μιαρόν. iro ue 

οὐ BaAeic; οὐ βαλεῖς; hs er 4 

AMOIBAION 

A(IKAIOTTOAIC). X(OPOC) 

984. 801 — 335——46 

(interiectis A coryphaeique tetr troch ἵν rv 1v 1v :1v 1 1 ΠῚ ΠῚ rv, 

in summa xxxi) 

385 A Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἐςτι; 

τὴν χύτραν ευντρίψετε. teiram 4 

X cé uev οὖν νυ-- l1 

karaAeUcouev, ὦ ^ υ-- νυ-- | 

μιαρὰ κεφαλή. νυ-π νυ- 4i 

Δ ἀντὶ ποίας αἰτίας, ὦ- ; 

χαρνέων γεραίτατοι; tetram ΑἹ 

X τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ἀναίεχυντος εἶ καὶ fóeAupóc, er er er c 4] 

ὦ προδότα τῆς πατρίδος, ὅςτις ἡμῶν μόνος le er" er el 

290 ςπειςάμενος εἶτα δύναςαι πρὸς ἔμ᾽ ἀποβλέπειν. er^. er^ er er 4 



00 

Vernm co tq TORO 

AXAPNHC | ὃ 

Δ ἀντὶ δ᾽ ὧν écmeicáurv. οὐκ tro — tro f 

ícar'* ἀλλ᾽ ἀκούςατε. | "? eeyth ι4 
X coO γ᾽ ἀκού- Μὲ (* 

CUujptev; ἀπολεῖ᾽ κατά ce ert ep 

χώςομεν τοῖς Aí8oic [o er E. 

Δ μηδαμῶς πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούεητ᾽ bibo i 

ἀλλ᾽ àvácyecO', ὥγαθοί. 

X οὐκ ἀναςχήςομαι. μηδὲ λέγε μοι có λόγον (er Ο'  cr^ οΥ (4 

ὡς μεμίεηκά ce Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ὃν e er. cr ^ 644 

γὼ [κατα]τεμῶ Toiciv ἱππεῦςει καττύματα. er^ er^ er cr | 

» »8188 cf Griech Singv 82? 995 üKoUcouev.^ 296 (Y^) ἂν 
399 ςὖ (uot) 300 ἵππ. ποτ᾽ ἐς K. ' 

De ereticis quos statuimus 285 — 336 (co 295. 842) levius- 

cule quasi praeacutis cf ad pac 385 ss a nobis adnotata et 

appendix. Nam procul omnino habendus (285) quinarius eno- 

plius, de quo non dubitandum 'in stropha utique enoplia 

avv 456 — 544; anapaestos vero quinarios cogitare ne tironibus 

quidem fas est. De lecythii forma praeacuta (294:341) item 

cf append. 

358—63 — 385—90 
theses 

τί οὖν οὐ λέγεις ὃ 

ἐπίξηνον ἐξενεγκὼν θύραζ᾽, ὃ 5 T 

ὅ τι ποτ᾽, ὦ cxérAie, τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις; ὃ b s 

πάνυ γὰρ Éue γε πόθος Ó τι φρονεῖς ἔχει. ὃ δι κα 

Subsequuntur bina coryphaei trim iamb (13) 

490—96 
metra 

τί bpáceic; τί φήςεις; «ἀλλ᾽» ἴεθι vuv ὃ 9: 8l 
 ἀναίεχυντος ὧν cibnpoüc τ᾽ ἀνήρ, 6 / ὃ 8] 

ὅςτις παραςχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα trim 3Hv 

ἅπαει μέλλεις εἷς λέγειν τἀναντία. trim ϑην 

ἁνὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ᾽. εἴά vuv AE WP RU 1 

ἐπειδήπερ αὐτὸς αἱρεῖ, λέγε. δ᾽. 
1" 

9 
- 9 
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566 —'1 

ἰὼ Λάμαχ᾽, ὦ βλέπων dcrparrác, 

βοήθηςον, ὦ γοργολόφα, φανείς" 

ἰὼ Λάμαχ᾽, ὦ φίλ᾽, ὦ φυλέτα. 

εἴτε τις écrit ταξίαρχός {τις ἢ [crparmyóc ἢ] I 

Φ ὦ C^ 

510 τειχομάχας ἀνήρ, βοηθηςάτω 

τις ἁνύςεας, ἐγὼ γὰρ ἔχομαι uécoc. QU OM Ὁ Ὁ Ὁ ὧν 

490 ba ba cr 494 ἀνἡροῦ, ὃ ὃ Sudhaus Rh Mus 65, 1910, 

309 495 marg 18 $10 τειχόμαχος 

TTAPABACIC 

625 —118 

Antecedunt strophas tetram anap duo (pro commatio), tum 

tetram xxxi et dimetrorum series (n:1; m) 

665 —75 — 692 —102 

665 δεῦρο Μοῦς᾽ ἐλθὲ φλεγυρά, πυρὸς é- ᾿ A er^ er^ 

xouca μένος ἔντονος ᾿Αχαρνική᾽ e er 0 

oiov ἐξ ἀνθράκων πρινίνων φέψαλος àv-(er — er er 

fhar' épe&iZóuevoc οὐρίᾳ ῥιπίδι, p e" ce 

670 ἡνίκ᾽ ἂν ἐπανθρακίδες dia παρακείμεναι, er^ οΥ er^ 

οἱ δὲ Θαείαν ἀνακυκ[λ]ῶει λιπαράμπυκα, er^ οι — er^ 

οἱ δὲ uárruciv, οὕτω ςοβαρὸν Go anm ἡ ΦΡΙΣ 

ἐλθὲ μέλος ἔντονον ἀγροικότερον e ccr ν ς Σ 

675 dc ἐμὲ Aafoüca τὸν δημότην. ΡΝ 

Sequuntur tetram troch sena dena. 
665—175 marg xiv xiv [ui] 

836—41 — 49—47 — 48—53 — 854—59 

εὐδαιμονεῖ γ᾽ ἅνθρωπος. οὐκ "ia "ia 
ἤκουςας oi προβαίνει ἐν ba 

τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος; "ia "ia 
καρπώςεται γὰρ ἁνήρ "ia ba 

ἐν τἀγορᾷ καθήμενος᾽ -" da "ia 
κἂν eicty τις Krncíac "da "ia 

840 ἢ εὐκοφάντης ἄλλος, oi- , "ia "a 
μώζων καθεδεῖται. [rn e υ- — 

(pherecr aceph) 

er (4 

er l4 
er 

9 

9 4 

2 

9 A4 

2 

PE 



AXAPNHC 

" AMOIBAION 

| | 929. 89 — 940—51 - 
X évbncov, ὦ BéAricre, τῷ "iu 

T ξένῳ καλῶς τὴν ἐμπολὴν [τῷ 
| οὕτως ὅπως "ia 
' ἂν μὴ φέρων κατάξῃ. ἴα 
Δ ἐμοὶ μελήςει ταῦτ᾽, ἐπεί "ia 

Á τοι καὶ ψοφεῖ λάλον τι kai |-ia 

πυρορραγὲς | ia 

κἄλλως Ocoiciv ἐχθρόν. "ia 
35 X τί χρήςεταί ποτ᾽ αὐτῷ; "ia 
— A márxpncrov ἄγγος écrai, "ia 

Ξ κρατὴρ κακῶν, τριπτὴρ δικῶν, "da 

φαίνειν ὑπευθύνους Auyvoo- | "i 
xoc, kai κύλιξ s 

τὰ πράγματ᾽ ἐγκυκᾶεθαι. "ia 
939 τὰ] καὶ R 949 [cuvOépiZe] 

971—87 — 988—999 
εἶδες ὦ εἶδες ὦ ΟΥ̓ 

πᾶςα πόλι, τὸν φρόνιμον | 

ἄνδρα, τὸν ὑπέρεοφον, 

οἷ᾽ ἔχει ςπειςάμενος 

I ἐμπορικὰ χρήματα διεμπολᾶν, 

915 ὧν τὰ μὲν ἐν οἰκίᾳ 

χρήειμα, τὰ δ᾽ αὖ πρέπει 

χλιαρὰ κατεεθίειν. 

αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαθὰ τῷδέ γε πορίζεται. 

οὐδέποτ᾽ ἐγὼ ἸΤόλεμον οἴκαδ᾽ ὑποδέξομαι, 

- 980 οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτε τὸν Ἁρμόδιον ἄςεται 

ξυγκατακλινείς, ὅτι πάροιν[ι1]ος ἁνὴρ ἔφυ, 

ὅςτις ἐπὶ πάντ᾽ ἀγάθ᾽ ἔχοντας ἐπικωμάςας 

eiprácaro πάντα κακὰ κἀνέτρεπε κἀξέχει 

κάμάχετο, καὶ προςέτι πολλὰ προκαλουμένου 

- 985 πῖνε, κατάκειςο, λαβὲ τήνδε φιλοτηεςίαν᾽ 

| τὰς χάρακας ἧπτε πολὺ μᾶλλον ἐν τῷ πυρί er^ 

ἐξέχει θ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐκ τῶν ἀμπέλων. tro 

983 ἀνέτραπε 988 (ζοὑτοςεὶ δ᾽ ἐπτ. 
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6 APICTOGANOYC 

AMOIBAION 

1008 —17 — 1037— 46. | 
X ζηλῶ ce τῆς εὐβουλίας, : ET “ἴα 

μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, i E "^ia 
1010 ἄνθρωπε, τῆς παρούεης. "ia ba 6 

Δ τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν τὰς κιχλας σα "da^ 
ὀπτωμένας ἴδητε; dq ba 4 

X oiuat ce καὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. "4a "ia 

A τὸ πῦρ ÜmockáAeue. "ia ba Ü 
1015 X Tjkoucac ὡς μαγειρικῶς "ia "ia 

κομψῶς τε kai δειπνητικιῶὼς [s E 

αὐτῷ διακονεῖται; ia ba 6 

TTAPABACIC B' 

1150—61 — 1162 — 73 

(antecedentibus coryphaei anapaestis iv : 1v; v) 

1150 ᾿Αντίμαχον τὸν Ψακάδος, --Οὧοὐ-- πουυ-- 

τὸν -ἡξυγγραφῆ. τὸν μελέων ὁττου-- —uuvu— 

πο(ι)ητήν, v— σΞ 5 
ὡς μὲν ἁπλῷ λογῶὼ κακῶς Πα μα o cam o 

ἐξολέςειεν ὁ Ζεύς᾽ | na mn J— — 4 8$ 

155 ὅς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα Λή- --ὧὐ-- —uwu— 

voit χορηγῶν ἀπέλυς᾽ | —uu— —uu— 

ἄδειπνον. fiii 5 

ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμι τευθίδος Ju UM uu 

δεόμενον, f| δ᾽ ὠπτημένη συυυ-- g--v— 4 9) 

εἰζουςα -πάραλος, ἐπὶ τραπέζῃ κειμένη, de 9 CR 
ókéM oi κᾷτα μέλλοντος λαβεῖν ba lecyth 8 

αὐτοῦ κύων ἁρπάςαςα φεύγοι. “τα ihyph s 9. 

AMOIBAIO^ 

A(AMAXOC) A(IKAIOTT) X(OPOC) 

1190 —1233 

1190 A ἀτταταῖ ἀτταταῖ. er er * 

ςτυγερὰ τάδε γε κρυερὰ πάθεα τάλας ἐγώ, UMP. M0. NEUE 

διόλλυμαι δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς (4 ^id ia 3 

1195 ἐκεῖνο δ᾽ aiakróv [οἰμωκτὸν] àv γένοιτό uoi, ia — lecyth 3 

Δικαιόπολις [ἂν] εἴ μ᾽ ἴδοι τετρωμένον . ia^ lecyth s 

κᾷτ᾽ ἐγχάνοι ταῖς ἐμαῖς τύχαιειν. ia — Whyph 8 1 



AXAPNHC 

Δ ἀτταταῖ ἀτταταῖ 
| τῶν τιτθίων, ὡς ckÀnpà καὶ κυδώνια. 

φιλήςατόν με μαλθακῶς," ὦ χρυείω, 

τὸ περιπεταςτὸν καὶ τὸ μανδαλωτόν. 

τὸν γὰρ χόα πρῶτος ἐκπέπωκα. 

95(^) ἰὼ ἰὼ τραυμάτων ἐπωδύνων. 

Δ ἰὴ ἰὴ χαῖρε Λαμαχίππιον. 

— Acrvrepóc ἐγώ. Δ τί με co κυνεῖς; 

—— A μογερὸς ἐγώ. Δ τί με εὑ δάκνεις; 

A ἰὼ ἰώ, ΤΙαιάν, ΤΤαιάν. 

Δ ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τήμερον Τ]αιώνια. 

215 προελάβεςθ᾽, ὦ φίλοι. 

προελάβεςθ᾽, ὦ φίλαι. 

A irri κάρα λίθῳ πεπληγμένος, 

καὶ ckoToótviÜüj. 

50 Δ κἀγιὶὺ καθεύδειν βούλομαι καὶ «τύομαι 

καὶ «κοτοβινιῶ. 

A^ θύραζέ μ᾽ ἐξενέγκατ᾽ eic τὰ ΠΠιττάλου 

παιωνίαιςει χερείν. 

ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀςκόν. 

A^ ὦ ευμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν κακῶν. 

2310 A τάλας ἐγὼ [τῆς ἐν μάχῃ] ξυμβολῆς βαρείας. 

Δ τοῖς Xouci γάρ τις ξυμβολὰς ἐπράττετο; 

A^ λάβεςεθέ uou, λάβεςεθε τοῦ ckéAouc, παπαῖ, 

Δ ἐμοῦ δέ γε cqu) τοῦ πέους ἄμφω uécou 

Δ ὡς τοὺς κριτάς με φέρετε᾽ ποῦ 'criv ὁ βαειλεύς; 

A λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι δι᾽ ὀςτέων ὀδυρτά. 

Δ ὁρᾶτε τουτονὶ kevóv: τήνελλα καλλίνικος. 

[580 X τήνελλα δῆτ᾽, εἴπερ καλεῖ[ς] γ᾽, ὦ πρέεβυ, καλλίνικος. 

Δ καὶ πρός Y' ἄκρατον ἐγχέας ἄμυςτιν ἐξέλαψα. 

X τήνελλά νυν, ὦ γεννάδα᾽ χωρεῖ λαβὼν τὸν dckóv. 

Δ ἕπεςθέ νυν ἄδοντες “ὦ τήνελλα καλλίνικος". 

X ἀλλ᾽ ἑψόμεεθα cv χάριν, {τήνελλα καλλίνικος), 

τήνελλα καλλίνικον ἄδοντες cé καὶ τὸν ἀςκόν. 
1201 καὶ τὸ μ.} κάἀπιμ. — 1204/5 versum Dicaiopolis excidisse 

vidit (ex gr ὦ cuugopá μάκαιρα τῶν ἐμῶν πόνων) Wil 
póc ἐγώ. --- τί με cU κυνεῖς; 1210 marg ἴ8΄ 1223 εἰς τὸν vel εἰς τοῦ. 

1208/9 μογε- 

MH 
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ITITTHC 

Trimetris iambicis dactylica trimetra ('AJV ὁπόταν μάρψῃ 

197 s8, Φράζευ Ἐρεχθεΐδη 1015 ss, simm infra) non minus com- 

mode inseruntur, quam v c anapaestica dimetra aut tetrametra 

iambicis adici aut opponi videmus 756 ss. 

I 3083 —11 — 382—88 

Antecedunt (*eum chori parodo) tetram troch v (^vnr) m: 
(*vrrr) in (*rv) 15 ( x (rr) n m m- xz, deinde Paphlagonis botu- 

lariique altercatio dimetrorum troch riu 5:n un n; m ΠῚ 1- xix: 

303 ὦ μιαρὲ καὶ βδελυρὲ κράκτα, τοῦ coÓ Opácouc er^ er^ er er 4 

305 πᾶςα μὲν γῆ πλέα, πᾶςα δ᾽ ἐκκληεία, ero 6r o od 

καὶ τέλη kai γραφαὶ καὶ δικαςτήρι᾽, ὦ er- en ep cep 

βορβοροτάραξι καὶ τὴν πόλιν ἅπαςαν ἧ- er er cer" er (4 

811 μῶν ἀνατετυρβακώς᾽ lo er is 

304 xai (κε)κράκτα 

Antistrophum adscribo, ut &udiant quibus ἃ natura da- 

tum esi: 

382 ἣν ἄρα πυρός Y'érepa θερμότερα xai λόγων 4 

ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέετερο t: 4 

386 καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν ἄρ᾽ οὐ φαῦλον ὦ δ᾽ (ἐκπερᾶν ἐλ). 4 

ἀλλ᾽ ἔπιθι καὶ crpófei, μηδὲν ὀλίγον πόει" 4 

386 νῦν γὰρ ἔχεται uécoc: I 

Subsequuntur coryphaei tetrametra trochaica bina, tum 
priore loco (314— 21) Paphlagonis botularii servi vr, altero 
(391 --- 97) botularii Paphlagonisque v1. 



APICTOOANOYC ITITTHC 9 

II 322—32 — 397—406 

ἄρα δῆτ᾽ οὐκ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐδήλους ἀναί- er er er ΟΥ̓ (4 

δειαν, ἥπερ μόνη προςτατεῖ [τῶν] ῥητόρων; ler er er er. l4 

(fj εὺ πιετεύων ἀμέλγεις κτλ 

usque ad λείβεται θεύνμενος coryphaei sunt) (íetram tro rm) 

ἀλλ ἐφάνη γὰρ ἀνὴρ ἕτερος πολὺ [ὑπ —w—w 
"T 
" coü μιαρώτερος, ὥςτε ue χσίρειν, ἰ ---οὐ τυ —us—-— 4 

880 ὅς ce παύςει καὶ πάρειςι, δῆλός ἐςτιν, αὐτόθεν, — tetram tro 4 

.. πανουργίᾳ τε καὶ Opáce ia ἴα 2 
καὶ κοβαλικεύμαειν. lecyth 9 

(ἀλλ᾽ ὦ τραφείς, ὅθενπερ κτλ TE 

usque ad cugpóvuc τραφῆναι coryphaei tetram. tro IT) 

Cum lecythio (332) in antistropho animi causa congruere 
glyconeum vult poeta *mive mív' ἐπὶ cuugopoaic (Sim fr 14). 

Subsequuntur dialogi tetrametra iambica tricena bina 
(835—66 — 409—140) cum dimetrorum serie (priore loco rzv 1v vr, 
altero v v vi) interiectis singulis ante clausulas monometris. 
Finem faciunt (457— 60) coryphaei tetram iamb rv. 

TTAPABACIC (551— 64 — 581— 94) 
Antecedunt anapaestica metra rv 1v 11 (pro eommatio, deinde 

ui I Π n, tum tetrametra xr, denique metra m m r 11. 

Ἵππι᾽ ἄναξ TTóceibov, ὦ ch $8.2 

χαλκοκρότων ἵππων κτύπος ch ia. .8 

καὶ xpeuericuóc. ἁνδάνει, ch ia ; 

kai κυανέμβολοι θοαὶ ch $8 558 

555 . piC0ogópot τριήρεις, ch ba 3 

μειρακίων δ᾽ ἅμιλλα λαμ- ch i .8 

Tpuvouévuv ἐν ἅρμαειν ἐξ ia 2 

καὶ βαρυδαιμονούντων, ch ba 53. 

δεῦρ᾽ ἔλθ᾽ ἐς χορόν, ὦ χρυςοτρίαιν᾽, ὦ asclep 3 

$60 δελφίνων μεδέων Couvidpare, asclcp $e 

ὦ l'epaícrie moi Κρόνου, glyc 2 

Φορμίωνί τε φίλτατ᾽ ἐκ glyc 2 

τῶν ἄλλων τε θεῶν 'A0n- glyc 3 

ναίοις πρὸς τὸ παρεεςτός. pherecr 2 

Subsequuntur tetram troch rv [nu] rv, ΠῚ mr: ΠῚ im, v v. 

559. 60 ool ion ion 

rol 
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616—23 — 683—90 

. νῦν ἄρ᾽ ἄξιόν (ye) πᾶείν μῶν . tro (3 

ο΄ ἐστιν ἐπολολῦξαι. ἐπ — le 

ὦ καλὰ λέγων, πολὺ δ᾽ à- (er^ cer" 9 

uetvov' ἔτι τῶν λόγων ler^ er 8 

épyac(á μεν᾽, εἴθ᾽ ἐπέλ- ᾿ [or^ ΡΝ 

θοις ἅπαντά μοι capüc: Uecyth 9 
620 ὡς ἐγώ μοι δοκῶ ero 

κἂν μακρὰν ὁδὸν διελθεῖν tro tro (9 

(cr ἀκοῦςαι. πρὸς τάδ᾽, ὦ βέλ- ἰοὺ; ivo | 9 

Ticre, 0appricac λέγ᾽, ὡς ἅ- Ἰ ro^ e 
παντες ἡδόμεςθά cot. leeyth. 2 

156—60 — 836—40 

νῦν δή ce πάντα bei κάλων ἐξιέναι ceauToO ia ia [τὰ ba. 

xai λῆμα θούριον φορεῖν καὶ λόγους ἀφύκτους, ia. 4a | ithyph 

ὅτοιει τόνδ᾽ ὑπερβαλεῖ. ποικίλος. yàp ἁνήρ — 4a da { {ἐν 

κἀκ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμήχανος πορίζειν. ia ἴα ia ba 
c 

160 πρὸς ταῦθ᾽ ὅπως ἕξει πολὺς καὶ λαμπρὸς ἐς τὸν ἄνδρα. ἐᾳ a τὰ ba 

159 εὐμηχάνους πορίζων ; 

Stropham excipiunt teirametra anapaestica (761— 823) 

amoebeumque inter botularium et coriarium anapaesticum 

(824—35, dimetrr rv 11: vr), antistrophum iambica (811—910) 

amoebeumque iambicum (metrr xvi xvi xxvii, 911— 40). 

941 KOPYOAIOC (an XOPOC promiscue?) sermone pedestri 

sec vett gramm; *a cuncto choro magna cum gravitate cantari" 

putat van Leeuwen: 

εὖ γε, νὴ τὸν Δία καὶ τὸν ᾿Απόλλω xai τὴν Δήμητρα. 

918 ---10 — 11—80 : 

— 81— 84 — 8588 — 89- 92 — 993— 96 
ἥδιετον φάος ἡμέρας τὸ glyc 

ἔςται τοῖς (T€) παροῦει καὶ goes 

915 φπᾶεινν τοῖς ἀφικνουμένοις, | "*glyc 
ἣν Κλέων ἀπόληται.. "phereer 

914 em Leeuwen, 915 Toiciv (οὐκ P v d Mühll Stud ital 

fil cl VI fase III 
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1111—-20 — 21— 30 — 31— 40 — 1141— 50 

ὦ Δῆμε, καλήν γ᾽ ἔχεις ᾿ , — —u vu—u— 8 

ἀρχήν, ὅτε πάντες üv- -- πὸ ὑ--ὖ-- (3 

0purrot δεδίαςεί c ὥ-- — [  πυ e 2 

περ ἄνδρα τύραννον. . υπυυ--Ξξὶ3 8 

115 ἀλλ᾽ εὐπαράγωτγος εἶ, (— -τὺυ--ὐ--- (3 

θωπευόμενος τε χαί-  * Nó Aaa jac Uie D. 

peic κἀξαπατώμενος, ,.]-- -τ το υ-ὖ-- [3 

πρὸς τόν τε λέγοντ᾽ ἀεὶ ͵ υπυ pad. Ἣν 

κέχηνας᾽ ὁ νοῦς δέ cov v -πυυ-ου-- 2 

παρὼν ἀποδημεῖ. Dur p 2.8 

"Telesillea? et *Reiziana' q v membra, quae quidem non ad 

prosodica quaedam antiquissima paeanismosque referenda sint 

(velut ie ΤΤαιάν), dimetra acephala coarguuntur esse licentiis 

antistrophicis ab Euripide admissis, velut ópOpevouéva γόοις: 

παγαῖς τ ἐπ᾿ ὠκεανοῦ Phaeth 773, 25:33 Ν᾽, Strophae struc- 

turam ex aeolica Anacreontis stropha γουνοῦμαί c' ἐλαφηβόλε 

imitatione dixeris esse expressam. 

TIAPABACIC B' 

(cf Ad Kirchhoff Herm xui [1815] 287 ss) 

1264 —73 — 1290—99 

᾿ τί κάλλιον ἀρχομένοις[ιν] στ --οὐ --»-- 

ἢ καταπαυομένοιειν, --οὦ--- υΟὐ-- -Ξ : 

P ἢ θοᾶν ἵππων ἐλατῆρας ἀείδειν, ene mei AJ e τως 
|... μηδὲν ἐς Λυείετρατον, -ὦ--- — wu — (an lecyth?) 
μηδὲ Θούμαντιν τὸν dvécriov αὖ λυ- τυ -ἰξ --ο--- υ-- Ξξ 

πεῖν ἑκούςῃ καρδίᾳ; duces τῷ — (an leeythi) 

—— A a AJ — - 

) kai γὰρ oOroc[t], ὦ φίλ᾽ "Ἄπολλον, (ἀεὶν πει- (-0—^77 —v7— vo —— 
νῇ θαλεροῖς bakpbotc(iv» | 

. €üc ἁπτόμενος φαρέτρας — —u --ο-ὰοοὖὸ-- 

ΤΤυθῶνι [ἐν] δίᾳ μὴ κακῶς wiclo: —-—u— -—uy— y— — 

| Stropha chalcidica Pindaricis pannis exornata, in clausulam 

. desinens Archilocheam, quam excipiunt tetr troch sena dena. 

Subsequuntur anap tetr xix. - 



COÓHKEC 

TTAPOAOC . 

980 88 Coryphaei ἐθέσατη iamb v v x iv n. 
945 ss Pueri coryphaeique tetram iambithyph x x v. 

I 273—80 — 981-89 
X(OPOC; cf 270. 71. 73. 82) 

ποτ᾽ οὐ πρὸ θυρῶν gaí- 

νετ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὁ γέρων οὐδ᾽ 

ὑπακούει; 

μῶν ἀπολώλεκε τὰς ἐμ- 

βάδας ἢ προςέκοψ᾽ ἐν 

τῷ «κότῳ τὸν δάκτυλόν που, 

“το XT 

εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν αὐτοῦ 

τὸ ςφυρὸν γέροντος ὄντος; 

καὶ τάχ᾽ ἂν βουβωνιῴη. 

ἢ μὴν πολὺ ὁριμύτατός Y 

ἣν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, 

καὶ μόνος οὐκ ἂν ἐπείθετ᾽, 

ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη 

τις, κάτω κύπτων ἂν οὕτω 

2381 τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χθι- 

ζινὸν ἄνθρωπον, ὃς ἡμᾶς 

διεδύετ᾽ 

ἐξαπατῶν καὶ λέγων ὡς 

φιλαθήναιος ἣν kai 

τἀν Cáuu πρῶτος κατείποι, 

διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηθείς 

εἶτ᾽ ἴεως κεῖται πυρέττων. 

385 ἔςτι γὰρ τοιοῦτος ἁνήρ. 

ἀλλ᾽, ὥγαθ᾽, ἀνίεταςο μηδ᾽ 

οὕτω ςεαυτόν 

ἔεθιε μηδ᾽ ἀγανάκτει. 

καὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει 

τῶν προδόντων τἀπὶ Θράκης" 

980 ἁ“ίθον ἕψεις᾽ ἔλεγεν. ὃν ὅπως ἐγχυτριεῖς. 

278 — 286 dicol encomiol 381 yOectvóv 

MAU rt VA die πὶ Gum S. € ne CAU C ten Pa 

WW —— υ---- -g—7 -g—-— 9 por» ia 

UU m x en err ecin RE T e ϑννι ἢ —wu — uu 

EE oin συ — — | —"— ug—-— 

CA cem ume σε Uere imi Ὁ γὴν ὡς 

Jan aedis e oce Δ) AJ c AU 11 

Coryphaeus (290): ὕπαγ᾽ ὦ παῖ, υυ --- — 

ὕπαγε. uu 

Aut militaris aut operaria quaedam videtur esse vox. 



ΤΙ ἐθελήκαις τί μοι οὖν ὦ 

πάτερ, ἤν coo τι δεηθῶ; 

Κπάνυ τ᾽ ὦ παιδίον ἀλλ᾽ εἰ- 

πὲ τί βούλει με πρίαςθαι 

καλόν; οἶμαι δέ c' ἐρεῖν ἀ- 

295 ςτραγάλους δήπουθεν ὦ παῖ. 

μὰ AC ἀλλ᾽ ἰεχάδας, ὦ παπ- 

Tia: ἥδιον γάρ. Κ οὐκ àv 

μὰ Δί᾽ εἰ κρέμαιςθέ γ᾽ ὑμεῖς. 

ΤΠ μὰ Δί᾽, οὐ τἄρα προπέμιγω 

ce τὸ λοιπόν. 

Κἀπὸ γὰρ τοῦδέ με τοῦ μι- 

ςθαρίου 

τρίτον αὐτὸν ἔχειν ἄλ- 

φιτα δεῖ καὶ ξύλα κὔψον᾽ 

(€ ἔσ, cb δὲ cükd μ᾽ αἰτεῖς. 

314/5 ἄρα c' ὦ θυλάκιόν Y' 311 τό] Ye 

gnus cen NEUES m m nnd LN LE emp temm 9 ΚΑ ΔΑ T. 

νυ---- οὐὠ--.-- ἢ le -υ---- 9 JE » 

κυ--- ὑ.---- φως ἘΣ male | [«Ὁ- scum ea ἰλςς 

wU—-— u)—-— (4 vw—— u—-— (3 luw—-— υὐ--“ la 

MAJ -— — s--| MAJ — Lr 9 Jv orc 39 

νυ —— -u—-— 4 1 

ΦΙΛΟΚΛΕΩ͂Ν 

317—-33 
φίλοι, τήκομαι μέν ba ba 9X 

πάλαι διὰ τῆς ὄπης uU —U u— u— 2 

ὑμῶν ὑπακούων. — —uv— — x 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὅ(ι)ος τ᾽ εἴμ᾽ (— —-v— — (3 

ἄδειν, τί πο(ιγήςῳ ; ὶ-- —ov— — h 8 

APICTOOGANOYC CoóHK€C 13* 

II AMOIBAION 

TI(AIC) K(OPYOAIOC) 
991 --- 302 — 308 —16 

TT ἄγε vuv, ὦ πάτερ, ἢν μὴ 

τὸ δικαςτήριον ἅρχων 

305 καθίςῃ νῦν, πόθεν ὠὑνη- 

cóue0" ἄριςετον; ἔχεις ἐλ- 

πίδα χρηςτὴν τινα νῶν ἢ 

πόρον Ἕλλας ἱρὸν (εἰπεῖν 

K ἀπαπαῖ φεῦ (ἀπαπαῖ φεῦ, 

810 μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε νῶν οἶδ᾽ 

ὁπόθεν τὸ δεῖπνον ἔεςται. 

TT τί με δῆτ᾽, ὦ μελέα μῆ- 

τερ, ἔτικτες; 

K ἵνα μοι πράγματα βόεκειν 

παρέχῃς. 

TT ἀνόνητον ἄρ᾽, ὦ θυ- 

315 λάκιόν, c εἶχον ἄγαλμα. 

TTK € ἔ, πάρα νῶν crevácev. 
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τηροῦμαι δ᾽ ὑπὸ τῶνδ᾽, ἐπεὶ glyc 2 
890 βούλομαί γε πάλαι μεθ᾽ ὑ- glyc [ 

μῶν ἐλθὼν ἐπὶ τοὺς καδί- UL ite 

ckouc κακόν τι πο(ι)ῆςαι. pher 9 

ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ (Ze) μεταβρόντα, paroem 

ἤ ue πό(ϑηςον καπνὸν ἐξαίφνης ᾿ an an 

. 895 ἢ TTpo£evibrv ἢ τὸν (έλλου an an 

᾿ τοῦτον τὸν ψευδαμάμαξυν. paroem - 

τόλμηςον, ἄναξ, χαρίςαςθαί μοι, an an 

πάθος oixrípac: . an 3 

ἤ ue κεραυνῷ διατινθαλέῳ an an 

cmóbicov ταχέως᾽ "s an 3 

330 κἄπειτ᾽ ἀνελών μ᾽ ἀποφυςήςας ; an an 

eic ὀξαλμὴν ἔμβαλε 0epunv: an an 

ἢ δῆτα λίθον ue mó()ncov, ἐφ᾽ οὗ an an 

τὰς χοιρίνας ἀριθμοῦειν. | poaroem 8 

319 ἀλλὰ γὰρ οὐχ 330 πάλαι πάνυ 

De quattuor membris acephalis (817/18) cf ad eq 1111 ss 

adnotata. 

III AMOIBAION 

ΚΟΡΥῪΦ ΦΙΛΟΚΛ 

334—465 — 365 —78 

Trochaica membra dimetra vel tetrametra (metrr xiv: xiv) 

cum dimetrorum (vi) eatena interiecto ante clausulam mono- 

metro. E dimetris propter leviorem quandam lecythii formam 

(de qua cf append) notatu digna haec: 

339 τίνα πρόφαειν ἔχων; 

— 360 ἀλλ᾽ ἔπαγε τὴν γνάθον. 

389 cum Bergkio (xai? τίνα πρόφ. ἔχ. 

Sequuntur stropham anapaestica tetrametra xi cum di- 

metrorum (vi) serie, antistrophum tetr xvi et (accedentibus 

Bdelycleone et Xanthia) vir 

11 

11 
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[V 408 —14 — 461— 70 

X(OPOC) BA(EAYKAE€GN) 

461 BA ἀλλὰ μὰ Δί᾽ οὐ ῥᾳδίως οὕ- 

TUC ἂν αὐτοὺς διέφυγες, 

εἴπερ ἔτυχον τῶν μελέων (τῶν. 

v εἰπέ uot, τί μέλλομεν κι- 

νεῖν ἐκείνην τὴν χολήν, 

ἥνπερ ἡνίκ᾽ ἄν τις ἡμῶν 

ópyícg τὴν ςφηκίαν ; 

ὁ νῦν ἐκεῖνο, νῦν ἐκεῖνο 

τοὐξύθυμον, ὦ κολαζό- 

μεςθα κέντρον évrerácOu. 

ἀλλὰ θαϊμάτια βαλόντες 

ὡς Táyicra, παιδία, 

θεῖτε καὶ βοᾶτε καὶ Κλέ- 

. uvi ταῦτ᾽ ἀγγέλλετε, 

) καὶ κελεύετ᾽ αὐτὸν ἥκειν 

dc ἐπ᾽ ἄνδρα μιςόπολιν 

ὄντα κἀπολόμενον, ὅτι 

τόνδε λόγον εἰεςφέρει, 

[ὡς χρὴ] μὴ δικάζειν δίκας. 

465 

410 

407 ἐντέτατ᾽ ὀξύ. 

pantia Wilam Gr V 470—73 

QE 201) 463 αὐτὰ δῆλα 

409 λαβόντες V E 

Φιλοκλέους fefpui:óec. 

X ἄρα δῆτ᾽ οὐκ αὐτόδηλα 

τοῖς πένηςειν, ἡ τυραννὶς 

ὥς μ᾽ ἐλάνθαν᾽ ὑπιοῦςα; 

εἰ εὖ γ᾽ ὦ πόνῳ πονηρὲ 

καὶ κομηταμυνία, 

τῶν νόμων ἡμᾶς ἀπείργεις 

ὧν ἔθηκεν ἡ πόλις, 

οὔτε τίν᾽ ἔχων πρόφαειν 

οὔτε λόγον εὐτράπελον 

αὐτὸς ἄρχων μάνος. 

410 88 : 468 58 discre- 

419 κἀπολούμενον (cf Wilh Schulze 

465 λάθρᾳ τ᾽ ἐλάνθαν ' V, λάθρᾳ 
Υ᾽ ἐλάμβαν᾽ R, tum ὑπιοῦςά με vulgo. 

403/4 — 4061/2 tetramin 

405 — 463 —v—u 

uir AQ E 

€ mJ 

408/9 — 466 7 . teiramm 
410 (—.—vu 

411 —468(?) --τἴυ 
413 -Ξ-Ξ- - -- (—v—-u 

413/14 — 469/70 | -- υυὺ 
πον ες 

troch 8 

Ν 6 (1:4) 

De attenuata trochaeorum forma cf appendix. De stro- 

pharum discrepantia nubb 812, eccl 918. 
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Sequuntur stropham tetram troch bis undena (418/19 —428/29 
cretica), tum in pugna xxiv, antistrophum rv. 

X(OP) BA(EAYKA) OI(AOKA) 

526—485 — 631— 48 

X νῦν δὴ τὸν ἐκ θἠμετέρου X οὐπώποθ᾽ οὕτω καθαρῶς 

γυμναείου λέγειν τι δεῖ οὐδένος rjkoUcauev οὐ- 

καινόν, ὅπως qavr|cet — δὲ ξυνετῶς λέγοντος. 

530BA ἐνεγκάτω μοι δεῦρο τὴν 635 ΦΙ οὔκ, ἀλλ᾽ éprjuac ᾧεθ᾽ οὕ- 

κίετην τις ὡς τάχιςτα---- TU ῥᾳδίως τρυγήετειν. 

ἀτὰρ φανεῖ ποῖός τις ὦν, καλῶς γὰρ ἤδειν ὡς ἐγὼ 

ἢν ταῦτα [αὐτὰ] παρακελεύῃ: ταύτῃ κράτιςτός εἰμι. 

Χ μὴ κατὰ τὸν νεανίαν Χ ὡς δὲ πάντ᾽ ἐπελήλυθεν 

τόνδε λέγειν. ὁρᾷς γάρ, ὥς κοὐδὲν παρῆλθεν, ὥςτ᾽ ἔγ 

cot μέγας ἐςτὶν ἁγών ηὐξανόμην ἀκούων. 

καὶ περὶ τῶν ἁπάντων, κἀν μακάρων δικάζειν 

535 εἴπερ, ὃ μὴ γένοιτο, 640 αὐτὸς ἔδοξα vrcoic, 

νῦν [οὗτος] ἐθέλει κρατῆςαι. ᾿ ἡδόμενος λέγοντι. 

5888Δ καὶ μὴν óc àv λέξῃ Y' ἁπλῶς ΦΙ ὡς οὗτος ἤδη «κορδινᾶ- 

uvnuócuva γράψομαι "ru. ται κἄςτιν οὐκ ἐν αὗτε 

ΦΙ τί γὰρ φάθ᾽ ὑμεῖς, ἢν ὁδί BA fj μὴν ἐγώ ce τήμερον 

ςκύτη βλέπειν πο(ι)ήςω. 

X δεῖ δέ ce παντοίας πλέκειν 

eic ἀπόφευξιν παλάμας" 

με τῷ λόγῳ κρατήςῃ; 

X οὐκέτι πρεεβυτῶν ὄχλος 

χρήειμος écr' οὐδ᾽ ἀκαρῆ᾽ 645 

ckuTÓUevot δ᾽ ἐν ταῖς ὁδοῖς τὴν γὰρ ἐμὴν ὀργὴν πεπᾶ 

θαλλοφόροι καλούμεθ᾽, ἀντ- ναι χαλεπὸν (veavía?» 

545 ὡμοςειῶν κελύφη. μὴ πρὸς ἐμοῦ λέγοντι. 

526 νῦν δὲ plerique 

532 τονδὶ Bentley 

542 ἂν (a0Tlk 5, tum retento ἁπάςαις et stropha- 
rum et periodorum concinnitate neglecta Wilam 

Gr V 472 
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526 ss — 631 ss 534 88 — 6040 88 

me ἔνα, παι — τ έν Me σοὶ s 

-— A MT um 8 --οὐ-- g— -— 9 

3i .-- νυν — 123 6 το ας, g— S $3 6 

tetram 4 tetram 4 

teiram 4 teiram 

Meng iw uem uei — igu— Que 3 

EE os uu γὴ HU LL quM 
MEA imm Quem m ᾧ 6 — iQ -—— —— πο £8 

1 I Ae C pim Ae [: 

—vuy— αν X 4$ $6 

| Interiecta sunt strophis tetram anap Lxxv cum dimetrorum 
- (ux) serie duobus monometris admixtis, sequuntur tetram rxx 

eum dimetrorum (v) serie adiecto monometro. 

129—36 — 141— 49 

Antecedunt coryphaei tetram anap iv. 
thes metr 

X πιθοῦ, πιθοῦ λόγοιςι, μηδ᾽ ἄφρων γένῃ irim 6 

30 μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾽ ἀνήρ. ὃ ὃ 6 6 

εἴθ᾽ ὥφελέν μοι κηδεμὼν ἢ ξυγγενής trim 6 

εἶναί τις ὅςτις το(ιγαῦτ᾽ ἐνουθέτει. da  lecyth 6 6 

col δὲ νῦν τις θεῶν p C" UE 

παρὼν ἐμφανής ὃ 8 

ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος 4a (ἃ [4 

[85 καὶ δῆλός ἐςτιν εὖ πο(ι)ῶν᾽ Ls "ia τὰ 
cU δὲ παρὼν δέχου. ὃ A Ὁ 

Sequuntur stropham BA anapaesti (metrr xir - 1), antistro- 

phum post ΦΙ et BA monometra singula Φὶ (metrr xvur 4 1). 

868 —'74 — 885—90 

Antecedunt coryphaei dimetra anap 1v adiecto monometro. 

Δ εὐφημία μὲν πρῶτα νῦν ὑπαρχέτω. irim 

XU Φοῖβ᾽ Ἄπολλον ΤΤύθι᾽; ἐπ᾽ ἀγαθῇ τύχῃ trim 6 

Ὁ τὸ πρᾶγμ᾽, ὃ μηχανᾶται "ja ba 

ἔμπροςθεν οὗτος τῶν θυρῶν, da ia 

ἅπαςειν ἡμῖν ápuócot ia ia 6 
παυςαμένοις πλάνων. ὃ 

ie ΤΤαιάν. prosod ἢ 

ARISTOPHANIS cantica dig. Schroeder [1079] 2 
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Interiecta sunt strophis Bdelycleonis anapaesti (n 11 uir ui n 

ni — xvii metra). 
TTAPABACIC 

1060 —70 — 1091—1100 

Antecedunt 1009 ss commatii loco coryphaei pentametra it, 

anapaesticum alterum (n - zy r) cum dimetris trochaicis τι, 

alterum trochaicum; dein, post anapaestica tetrametra xxxvi, 

dimetra anap vir duobus adiectis monometris. 

1060 ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες ἡμεῖς iro — tro 

ἄλκιμοι μὲν ἐν χοροῖς, tro ΜΞ ῊῸΡ 4 

ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις, er er " 

καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο μόνον ( iro tro - 

ἄνδρες ἀλκιμώτατοι [ro er 4 

πρίν ποτ᾽ ἦν, πρὶν ταῦτα, νῦν δ᾽ [mo eS | 

οἴχεται, κύκνου τε πολιώτεραι δὴ Aro" tro*- tro zl 
1065 αἵδ᾽ ἐπανθοῦειν τρίχες. iro ΟΥ̓ 9 

ἀλλὰ κἀκ τῶν λειψάνων δεῖ tro "tro 

τῶνδε ῥώμην νεανικὴν cxeiv: iro tro 

dc ἐγὼ τοὐμὸν νομίζω PS tro 6 

γῆρας εἶναι κρεῖττον ἢ πολ- [19 tro 
λῶν κικίννους νεανιῶν καὶ iro tro 

1070 cxfjua κεὐρυπρωκτίαν. s er 6 

1009 μαχιμώτατοι — 65 τοῖςδ᾽ émavO. P Maas 6: γνώμην V 

91 πάντας ἐμὲ] πάντα μὴ 

Subsequüntur tetr troch vicena. 
x 

AMOIBAION 

1224—48 

BA ἐγὼ εἴεομαι" καὶ δὴ γάρ eiu' ἐγὼ Κλέων" . trim 

1295 ἄδω δὲ πρῶτος 'Apuobiou, δέξαι δὲ có: ἐγίηι 

οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἐγέν[ε]τ᾽ ᾿Αθήναι[ο]ς — glye ba 

ΦΙ οὔθ᾽ οὕτω γε πανοῦργος (φοὐδὲ» κλέπτης — glyc ba 

BA τουτὶ ci bpáceic; παραπολεῖ βοώμενος᾽ irim 3 

φήςει γὰρ ἐξολεῖν ce καὶ διαφθερεῖν trin 3 

12330 καὶ τῆςδε τῆς γῆς ἐξελᾶν. ΦΙ ἐγὼ δέ γε, ἐγ 3 

ἐὰν ἀπειλὴ, νὴ AC ἑτέραν ἄςομαι᾽ trim 3 

e t2 ὦ ὦ» 11 

1: 
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᾿ 
᾿ 
l ὥνθρωφ᾽, οὗτος ὁ μαιόμενος τὸ μέγα κράτος, aeolenopl 3 

a5 &v[a]Trpéweic ἔτι τὰν πόλιν ἁ δ᾽ ἔχεται ῥοπᾶς. aeolenopl 8 

Δ τί δ᾽ ὅταν Θέωρος πρὸς ποδῶν κατακείμενος érin 3 

ἄδῃ Κλέωνος λαβόμενος τῆς δεξιᾶς" trim 3 

᾿Αδμήτου λόγον, dTaipe, μαθὼν 

τοὺς ἀγαθοὺς φίλει, : asclep mai τ 

40 τούτῳ τί λέξεις «κόλιον; ΦΙ dbi πως éfw: trim 3 

οὐκ ÉctTiv ἀλωπεκίζειν quatern * 

οὐδ᾽ ἀμφοτέροιεςει γίγνεςθαι φίλον. quatern cr 38 

A μετὰ τοῦτον Aicyivnc ὁ (έλλου δέξεται, . — trim 3 
ἀνὴρ cogpóc καὶ uouci«óc* kQT' ἄςεται᾽ trim 3 

χρήματα καὶ βίον | dodr ; 1j 

Κλειταγόρᾳ τε κἀμοὶ μετὰ Θετταλῶν — dodr  dodr s 

| πολλὰ b? διεκόμπαςας cU κἀγώ. σε ha s 

1327 οὐχ οὕτω 40 ὠδικῶς — 45 βίαν 48 διεκόμιςας (ἐπεὶ 

κομπαςτὴς ἦν schol) | 

1 

P 1265 —14 — (1283/4 intercidit antistrophus» 

1265 πολλάκις δὴ o£' ἐμαυτῷ iro tro. 

δεξιὸς πεφυκέναι καὶ (tro tro. 

«καιὸς οὐδεπώποτε᾽ Uro ér τ 

᾿ς ἀλλ᾽ "Aüuvíac ὁ (έλλου tro tro 

| μᾶλλον oóx τῶν Κρωβύλων, tro er 

i οὗτος ὅν γ᾽ ἐγώ ποτ᾽ εἶδον tro tro 

- ἀντὶ μήλου καὶ ῥοᾶς δει- tro tro 

Tvoüvra μετὰ Λεωγόρου — πει- |o tro 

1970 νῇ γὰρ ἧπερ ᾿Αντιφῶν -“-- tro cr 13 

ἀλλὰ πρεςβεύων γὰρ eic Φάρ- Í tro tro 

caÀov ὥᾧχετ᾽" εἴτ᾽ ἐκεῖ po οΥ̓ 

«(δεξιὸς 9 ἡ) μόνος uóvoici tro tro 

τοῖς TTevécraici ξυνῆν τῶν tro .tro 

Θεττάλων, αὐτὸς πενέετης | tro 
[ - ὧν ἔλαττον obbévoc. iro Θ᾽ 15 

1267 κρωβύλου E 14 ἐλάττων 
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Subsequebantur olim (nam interceptus una cum antistropho 

est ante 1284 antepirrhematis versus primus) cretica tetrametra 

octona eum singulis tetrametris trochaicis (cf Ach 971 ss). 

ΦΙΛΟΚΛΕΩ͂Ν 

(ebrius) 

1326 —31 

dvexe, πάρεχε᾽ (oS vox 
κλαύςεταί τις τῶν ὄπιεθεν iro tro 

ἐπακολουθούντων ἐμοί᾽ "Po. ct 

οἷον, εἰ μὴ ᾽ρρήςεθ᾽, ὑμᾶς, iro tro 

1330 ὦ πονηροί, ταυτῃὶ τῇ iro tro 

δᾳδὶ φρυκτοὺς ckeudcu. iro ers Ὁ 

Subsequuntur trim iamb ui. 

Idem 

1335—40 

ἰὴ ἰεῦ, καλούμενοι. i4. 144 $ 

ἀρχαῖά γ᾽ ὑμῶν. ἄρά γ᾽ ícO' ia 4a 

ὡς o δ᾽ ἀκούων ἀνέχομαι [s τα 
δικῶν; ἰαιβοὶ (i»aioi. paroem (enopl) 6 

τάδε μ᾽ dpéckevr: βάλλε κημούς. "tro — tro 

1340 οὐκ ümetciv; ποῦ 'criv (ἡμῖν) tro tro 

ἡλιαςτής; ἐκποδών. iro cr 6$ 

1450—61 — 1462 —713 

1450 ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας ----ὧθθ-- —uv— 89 

τὸν TpécBuv, ὡς μετέετη --π-Ῥυ -- -ὦ- - 3 

ξηρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς, ——v.— —vuv— 82 

ἕτερα δὲ νῦν ἀντιμαθών νυυσυ --ὀ —vuv— 5 

fj μέγα τι uerameceirai SM vw υ-- — κμἢ 
1455 ἐπὶ τὸ τρυφῶν xai μαλακόν᾽ συν — cvv 

τάχα δ᾽ àv ícuc οὐκ ἐθέλοι" υσυνυυ - —uv— ἃ 

τὸ γὰρ ἀποςτῆναι χαλεπόν υσυ -- -- —wvv— 2 

φύςεος, ἣν ἔχοι τις ἀεί. υσυ-τὸ —uu— 9 

καίτοι πολλοὶ ταῦτ᾽ ἔπαθον᾽ ———— —vv— 5 

1460 ξυνόντες γνώμαις ἑτέραις vov —--— 

μετεβάλοντο τοὺς τρόπους. "lecyth 3 

108 
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1454 μεταπείςεται V, μεγαπείςεται KR, 55 ἐπὶ τὸ ῥυφᾶν V, 

ἐπιτρυφόν E, ἐπὶ τὸ τρυφερόν Ald 61 μετεβάλί(λοντο) 18 κατα- 

κοςμῆςαι (κατακηλῆςαι ΣΥ͂Ρ., quae non tam v l, quam lectionis 

Aristophaneae a Meinekio redintegratae interpretatio acutis- 

sima). 
1482.—1495 

Anapaestica dimetra πὶ v v, interiectis monometrise. in 
summa meíira xxvi. 

EZOAOC 

1518—22 — 1525—27 

Antecedunt coryphaei tetram anap n. ic 

ἄγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέκνα v—uu— οὧὐ---Ξ 4 

τοῦ θαλαςείου (θεοῦ —u— v—-— 4 
i590 πηδᾶτε παρὰ ψάμαθον uet Uns Ὁ UR AE 

καὶ Oiv' ἁλὸς ἀτρυγέτου, [---οὦὖὐῦὦΞ- ὧὧ-ΞΞΞ 4 

Καρίδων ἀδελφοί. | —v— v—— 4 

1531 ἀτρυγέτοιο (cf antistr) 

Subsequuntur tetrametra Archilochea (diaeresi fere neglecta, 

prioris membri thesi ultima in vocabuli continuatione semel 

[1581] correpta) rr m ur, metra in summa xxvi. | 
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82—101 
Trygaei Xanthiaeque anapaestica dimetra xix (v iv. ui1u ιν) 

interiecto (91) monometro, nisi forte vocibus círa ctfa dimetrum 

expleri putas; sed cf infra 154 —72. 

KOPH 

| 114—118 

ὦ πάτερ, ὦ πάτερ, àp' ἔτυμός γε du X da 

115 δώμαςειν ἡμετέροις φάτις ἥκει, da da 4 

dc εὑ μετ᾽ ὀρνίθων προλιπὼν ἐμ(έ) d« — da 

ἐς κόρακας βαδιεῖ μεταμώνιος; ]da  da(, 

écri τι τῶνδ᾽ ἐτύμως; eim, ὦ πάτερ, d« "asl 

εἴ τι φιλεῖς ue. d« u 

116 De hiatu cf Soph Phil 1205, Eur Suppl 277, Or 1303/7, 

Phaeth 377,68 

Sequuntur Trygaei trimetra dactylica v (1 m m). 

j 154 —172 

Trygaei anapaestica dimetra xix (v ur iv nui iv). 

TTAPOAOC 

346— 60 — 582—000 (cf 385—99) 

| Antecedunt coryphaei Trygaeique tetram troch xxxviu (xv 

xv vi) cum Trygaei dimetris vi adiecto monometro. 

(ΤΡ εἰ yàp ἐκγένοιτ᾽ ἰδεῖν τὴν Í(———- ——- 

ἡμέραν ταύτην ποτέ. lE 4v 

πολλὰ γὰρ ἀνεςχόμην —u Jv —u— | 

πράγματά T€ kai ςτιβάδας, -συυ —uww. | 

ἃς ἔλαχε Φορμίων. {1 VU —u— 6 

κοὐκέτ᾽ dv μ᾽ εὕροις δικαςτὴν ——— ——— 

δριμὺν οὐδὲ δύεςκολον, ---ὺ —J— 4v 



APICTOQGANOYC €IPHNH | 

.. 950 οὐδὲ τοὺς τρόπους Ye δήπου 
CckAnpóv, ὥςπερ καὶ πρὸ τοῦ, 

ἀλλ᾽ ἁπαλὸν ἄν μ᾽ ἴδοις 

καὶ πολὺ νεώτερον ἀτ- 

αλλαγέντα πραγμάτων. 

καὶ γὰρ ἱκανὸν χρόνον ἀπ- 
855 ολλύμεθα καὶ κατατε- 

τρίμμεθα πλανώμενοι 

ἐς Λυκεῖον κἀκ Λυκείου 

ξὺν δορὶ ξὺν ἀςπίδι. 

ἀλλ᾽ ὅ τι μάλιετα χαρι- 

ούμεθα πο(ι)οῦντες, ἄγε 

φράζε: cé γὰρ αὐτοκράτορ᾽ 

360 εἵλετ᾽ ἀγα- (cf 399) 

0" τις ἡμῖν τύχη. 

'ANT χαῖρε χαῖρ᾽, ὡς ἀςμένοιειν 

ἦλθες ἡμῖν φιλτάτη. 

cj γὰρ ἐδάμην πόθῳ 

585 δαιμόνια, βουλόμενος 

εἰς ἀγρὸν ἀνερπύςκαι. 

586" Ctetram» (quo omisso concidit periodorum ratio) 

ἧςθα γὰρ μέγιετον ἡμῖν 

κέρδος, ὦ ποθουμένη 

πᾶςιν, ὁπόςοι γεωρ- 

590 γὸν βίον ἐτρίβομεν μό- 

νὴ γὰρ ἡμᾶς ὠφέλεις. 

πολλὰ γὰρ ἐπάςχομεν 

πρίν ποτ᾽ ἐπὶ «οὔ γλυκέα 

κἀδάπανα καὶ φίλα. 

595 τοῖς ἀγροίκοιειν γὰρ ἧςθα 

xiópa kai curmpía. 

ὥςτε cé τά τ᾽ ἀμπέλια 

καὶ τὰ νέα cukibia 

τἄλλα θ᾽ ὁπός᾽ ἐςτι φυτὰ 

600 προςγελάςε- 

ται λαβόντ᾽ cueva. 

4 

65 
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346 ταύτην με τὴν "p. ποτέ 

347 ἠνεςχόμην 357 εὺὑν --- εὺν 

584/5 ἐδάμημεν --- βουλόμενοι — 589 γεωργικὸν — 599 ὅς(ο) 

(846—60): 385—399: (682---600) 
X(OPOC) T(PYTAIOC) 

385 X μηδαμῶς, ὦ 5écro0' Ἑρμῆ, [un] ἘΞ — 

μηδαμῶς, μηδαμῶς, —urc 
εἴ τι Keyapicuévov --υὐὐ 

χοιρίδιον οἴςεθα παρ᾽ é- --οὐὐ 

μοῦ γε κατεδηδοκώς, qos 

τοῦτο μὴ φαῦλον νόμιζ᾽ ἐν [--κυΑ-- --- 

τῷδε τῷ πράγματι. --ὧς 
Τ οὐκ ἀκούεις, οἷα θωπεύ- --υ-- -- 

ουςί ς᾽, ὦναξ δέεποτα; ᾿ i2 υ--- -- 

390 X μὴ γένῃ παλίγκοτος mn υ 

ἀντιβολοῦςειν ἡμῖν, —u v 

ὥςτε τήνδε μὴ Aofeiv: ᾿-πυτοῦ 

ἀλλὰ χάρις᾽, ὦ φιλαν- --υυὺ 

θρωπότατε καὶ μεγαλο- [τῶν 

δωρότατε δαιμόνων, — uuu 

395 εἴ τι TTeicávbpou βδελύττει --υ--- — 

τοὺς λόφους καὶ τὰς ὀφρῦς, Ξ 
καί ce θυείαιςειν íe- --υὧὐὐ 

poici προςόδοις. τε μεγά- -πουυυ 

Aatct διὰ πάντες, ὦ -- Jw 

399 δέςποτ᾽, ἀγα- --υὐὺ 

λοῦμεν ἡμεῖς ἀεί. eR CIS 

388 νομίζων ἐν 

Quamquam duriuscule congruere videntur: 

ἀντιβ ὅ- 890 

et καὶ πολὺ ve- 351 — -τὸν piov é- 590, 

cetera omnia tam bene concinunt, ut non ad eosdem fere modos 

iria illa cantica cantata esse probabile non sit (cf etiam ionici 
inter se respondentes, gov — — , Thesm 106. 12. 18. 24). Leviores 

quasdam discrepantias (.—) enumerare nihil attinet, cum prae- 
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*420—40U 

518 sextum εἶα in AR deesse fertur 

Trygaei coryphaeique tetram troch i ir i. 

95. 
sertim trochaeis non raro paeones antistrophice respondere iam 

pridem observatum sit (lioBbach Gr Metr? 738). 

liceat *paeonibus' istis non secus atque 'anapaestis' Ach 285 

aut 'dactylis? huius cantici 390 aut adeo 'pyrrhichiis avv 333 8s 

singula expleri metra (Vorarbb 126). 

Id addere 

| 133—434 
ςπονδή, cmovór — τέ τὰν -- da da 3 

εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε — — — “, —— — X trim tirin 

434 ad Ach 237 2 

€AKHTHPION 

€(PMHC) X(OPOC) T(PYTAIOC) 

459 —72 — 486-—99 
0 € ὦ eia. Χ eia μάλα. -—— v  —wuuu 

L Εὦ da. X ἔτι μάλα. -—v wyvv 

- € à eio, ὦ eia. — e) 

T ἀλλ᾽ οὐχ ἕλκους᾽ ἅνδρες ὁμοίως. an an 
5 οὐ ξυλλήψεεθ᾽; οἵ ὀγκύλλεςθ᾽" an an 

οἰμώξεςθ᾽, οἱ Βοιωτοί. | paroem 5 

€ εἰά vuv. Τ eia ὦ. er "e 

| (àÀA 5 ἄγετε, ξυνανέλκετε καὶ cou. an an 1 
Ὁ T οὔκουν ἕλκω κἀξαρτῶμαι an an 

κἀπεμπίπτω καὶ cmoubdZu; an an 4 

P X mc οὖν οὐ χωρεῖ τοὔργον; parpem T 

469 Euv(av)éAkerov | 
| 513—519 

- X dye vuv, ἄγε müc: LM uut t-. 9 

?M xai μὴν ὁμοῦ 'cmv ἤδη. ia ba 2 

— Χμὴ vuv ἀνῶμεν, ἀλλ᾽ ἐπεν- "da ἴα 3 
Li τείνωμεν ἀνδρικώτερον. l-a ia | ὃν 

ΡΜ ἤδη ᾿ςτὶ τοῦτ᾽ ἐκεῖνο. da ba Sun 

X ὦ εἴα vuv, (ὦ εἶα πᾶς, ia ia 2 

ὦ eia ei- a eia ei- a ci-a [eia] ἴα ia ba 34v 

ὦ ela. ei- α eia ei- a eia. πᾶς. ia ἴα ἴα 3 
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553 ss, 601 ss 

Parodi antistropho (582 ss) praemittuntur tetram tro xviu 

eum dimetris x adiecto monometro, subiciuntur tetram r cum 

dimetris vi. i 
TTAPABACIC 

115— 96 — 197— 811 
Antecedunt anapaestiea tetram xxxvi eum dimetris x. 

1:5 Moóca, có μὲν πολέμους ἀπ- gesciuuengt UU — M 

ucauévr μετ᾽ ἐμοῦ eset us Uu — 1] 

τοῦ φίλου xópeucov, ithy ph | 2} 

κλείουεα θεῶν τε γάιιους 0 {ππττὸῦ ^ D 

ἀνδρῶν τε δαῖτας ᾿ς 8 

180 καὶ θαλίας μακάρων. coi | - m ὦ 

γὰρ τάδ᾽ ἐξ ἀρχῆς μέλει. bec -ὦ-- 

ἢν δέ ce Καρκίνος ἐλθών. --κ"-- -ὖυ--- 

ἀντιβολῇ μετὰ τῶν παί- {τῶ τ uy —-— 

δῶν χορεῦςαι, l-u-——: 8 

185 μήθ᾽ ὑπάκουε μήτ᾽ ἔλ- [ -,ὐυπ-π u-—-- 

θῃς cuvépi0oc αὐτοῖς᾽ | —vuvu— υ---- 

ἀλλὰ νόμιζε πάντας Ἐπ Ne 6 

ὄρτυγας οἰκογενεῖς γυλιαύχενας [ 9 e mia. τοῦτον 

ὀρχηςτάς ιἰ-- --- 3 

790 vavvogueic ςφυράδων ἀποκνίεματα [ecc et VU s —— Uu WA 

μηχανοδίφας. l -τ- οὐ ----- δ 

καὶ γὰρ ἔφαςχ᾽ ὁ πατὴρ ὃ παρ᾽ ἐλπίδας ς, --υὐὐτττος  — uou 

195 εἶχε τὸ δρᾶ; * γαλῆν τῆς —uo—uJ --- -Ἦἕὄ 

ἑςπέρας ἀπάγξαι. ithyph 6 

118/9 dicol encomiol 155 ὑπακούςῃς 189 ch *ibyc-- 

s05/6 ἤκους᾽ , ἡνίκα] synaphea quadam admissa 

865—677 — 909—21 

X(OPOC) T(PYlAIOC) 

X εὐδαιμονικῶς γ᾽ ὁ πρε- [ ?'yc acepl. 5 

᾿ςβύτης, óca γ᾽ ὧδ᾽ ἰδεῖν, 1 δ᾽ Αι 2 

τὰ νῦν τάδε πράττει. phe? Ων» ls 

T τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν νυμφίον μ᾽ 

ὁρᾶτε λαμπρὸν ὄντα; . tctram. iamo « 



Ὁ X ζηλωτὸς écet, γέρον, glyc aceph 

αὖθις νέος ὧν πάλιν eis τ: [ 

| μύρῳ κατάλειπτος. pher |, 

- T oiuar. τί δῆθ᾽, ὅταν ξυνὼν 

τῶν τιτθίων ἔχωμαι; teiram 4amb 

X εὐδαιμονέετερος φανεῖ 

τῶν Καρκίνου ςτροβίλων. letram ... 

65 T οὔκουν δικαίως; ὅςτις εἰς ( dim. s 

ὄχημα xavO6dpou ᾿πιβὰς | dim | 

écuca τοὺς Ἕλληνας, dcr 

ἐν τοῖς ἀγροῖς trim, 

ἅπαντας ὄντας ἀςεφαλῶς - 
Biveiv τε kai καθεύδειν. beiram ., 

920 deleas ὅμιλον (Dindf); at cf GrundriB 8 219 

939—855 —— 1023 —38 
X(OPOC) T(PYTAIOC) 

-OX t)c πάνθ᾽ óc ἂν θεὸς θέλῃ 4a da 

x^ τύχη κατορθοῖ ithyph 

χωρεῖ κατὰ νοῦν, ἕτερον δ᾽ ἑτέρῳ am an 

τούτων κατὰ καιρὸν ἀπαντᾷ. ἱ peroem 

T ὡς ταῦτα δῆλά Y'écO. ὁ γὰρ [ia — ̂ia 
βωμὸς θύραει καὶ δή. | ἴα να 

X (ὧν ᾿πείγετέ νυν ἐν ὅεῳ cofapá ML... au 

θεόθεν κατέχει πολέμου μετάτροπος [α΄ an 

αὔρα νῦν γὰρ δαίμων φανερῶς | an a» 

εἰς ἀγαθὰ μεταβιβάζει. RE mE τ 

- T τὸ κανοῦν πάρεςτ᾽ ὀλὰς ἔχον "la ia 

καὶ créuua xai μάχαιραν, ia ba 

καὶ πῦρ τε τουτί, κοὐδὲν (- ΓΌΝΥ 

| cxet πλὴν τὸ πρόβατον ἡμᾶς. ἰ iv" — ba 

50 X οὔκουν ἁμιλλήςεςεθον ; ὡς WES Sor ΝΝΝ 

| ἢν Χαῖρις ὑμᾶς ἴδῃ, da er 

πρόςειειν aUÀncuv dkÀn- | Mi MN 

TOC, κᾷτα τοῦτ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι AU . M 

φυςῶντι καὶ πονουμένιμυ da ig, 

255 προςδιύςετε δήπου. AREE Pa τα 
| | (pherecr. aceph) 

. €IPHNH 21 
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Antistrophus pluribus locis (1023. 30. 35) mutilata. Tra- 

ditas lectiones 951— 56 tuetur Heliodorus (p Thiem): τὸ β᾽ ἐξ 

iaupikfjc Báceuc xai τροχαϊκῆς καταληκτικῆς, τὸ γ᾽ (xai τὸ δ᾽ καὶ 

τὸ €) ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον, το S' ἰωνικὸν ἡμιόλιον. 

De pherecratea iamborum clausula cf Ach 886 ss. 

1063 —1114 

Hieroclis Trygaeique trimetra dactylica interiecto dimetro 

(cl 4383/4): 
ςπον-δή, ςπον-δή. 

TTAPABACIC B 

1197— 39 — 1159 —71 
ἥδομαί γ᾽, ἥδομαι er cr 

. κράνους ἀπηλλαγμένος, 4a c 4 

τυροῦ τε kal κρομμύων. ia cr 

1130 οὐ γὰρ φιληδῶ μάχαις, da cr 4 

ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλ- er e 

κων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταίρων φίλων, lo er Ὁ ἃ 

ἐκκέας τῶν ξύλων ἅττ᾽ ἂν ἢ MC ades 

δανότατα τοῦ θέρους s er 5 

1135 ἐκπεπρῴεμν διεμένα, er er * 

κἀνθρακίζων τοὐρεβίνθου (tro tro. 

τὴν τε φηγὸν ἐμπυρεύων, Ltro? tro 4 
χἄμα τὴν Θρᾷτταν κυνῶν, lecyth, 

τῆς τυναικὸς Aouuévnc. lecyth 4 

Subsequuntur tetram troch sena dena cum dimetris trinis. 

1270 —1283 

Pueruli Trygaeique trimetra dactylica v rv v. Dacetyliea 
porro iambicis trimetris inseruntur 1292/3. 1300/1, distichon 

elegiacum 1298/9. 
1305—10 — 1311—15 

Trygsei et coryphaei tetram iamb quaterna. 

[ro] 
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€zOAOC 

Antecedunt Trygaei anapaesti (tetram rv, dim bis rv interiecto 

monometro). 

T(PYTAIOC K(OPY-9?AIOC) X(OPOC) LE 

. T δεῦρ᾽, ὦ γύναι, eic ἀγρόν, — -ττὸό υ-- υ-- 
χὥώπως μετ᾽ ἐμοῦ καλή I 

|. καλῶς κατακείςει. v 

' X "Yunv, "Yuévat ü. NEL AD rr i sanc T 

K ὦ Tpicuákap, ὡς δικαί- 

—J J-— 0-- 9 

ὡς τἀγαθὰ νῦν ἔχεις. 3 

— X Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὦ, ὃν, 
Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὦ. 2 

K τί 6pácouev αὐτήν; 

X ti bpácouev αὐτήν; 

K τρυγήςομεν αὐτήν. 

X στρυγήοομεν αὐτήν. 8 

Κ ἀλλ᾽ ἀράμενοι φέρω- 

μεν οἱ προτεταγμένοι 

t5 

τὸν νυμφίον ὦνδρες. $e 

-. X Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὦ. 2 

K οἰκήςετε γοῦν καλῶς, 

οὐ πράγματ᾽ ἔχοντες, ἀλ- 

λὰ εὐκολογοῦντες. 7 do 
X Ὑμήν, "Y uévav. ὦ, 

"Yunv, "Yuévav ὦ. 8 

Κ τοῦ μὲν μέγα καὶ παχύ 

(— —u v— v—)», 

τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ cóxov. 3 

T φήςεις τ᾽, ὅταν ἐεςθίῃς, 

οἶνόν τε πίῃς πολύν. 34 

X Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὦ, 

Ὑμήν, Ὑμέναι᾽ ὦ. UR 

T ὦ χαίρετε, χαίρετ᾽, áv- 

δρες, κἂν ξυνέπηςθέ μοι 

πλακοῦντας ἔδεςθε. 3 

[^4 
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l'APOAOC 

209—22 

Epopis anapaesti metrorum vin [rr] 1v : 1v. var. 
(1v 1V) (11 III 1I) 

227 — 62 

€rrov 
; à theses 

ἐποποῖ ποπόπὸ TrOTOTIO TrOTOl(?) dim  iamb 4 

ἰὼ ἰώ, iri iri), iri iru, irim 6 

ἴτω Tic ὧδε τῶν ἐμῶν ópomTépuv: rim 6 

330 ὅςοι τ᾽ εὐςπόρους ἀγροίκων γύας ὃ ὃ si oi 

véuec0e, φῦλα μυρία κριθοτράγων — ia. U—uu— us—^7— 6 

ςπερμολόγων T€ γένη —uu— υὐ--ὸ 4 

ταχὺ πετόμενα, μαλθακὴν ἱέντα γίρυν "tro" — tro tro 6 

ὅςα τ᾽ ἐν ἄλοκι θαμά VV VUJ wv 3 

335 βῶλον ἀμφιτιττυβίζεθ᾽ ὧδε λεπτόν tro 0: iro 6 

ἡδομένᾳ φωνᾷ, ὃ 8 

τιὸ τιό, τιὸ τιό, iro — tro 4 

τιὸ TIÓ, TIÓ τιό, iro — tro 4 

óca θ᾽ ὑμῶν κατὰ κήπους ἐπὶ kiccoü — om — ?on ion 6 

xAdóect νομὸν ἔχει, ὃ 3 

$40 τά T€ κατ᾽ ὄρεα τά T€ κοτινοτρά- | ia ia 5 

γὰ τά T€ κομαροφάγα, συ VU uw 3 

ἀνύςατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν ἀοιδάν, τὰ ia ba 6 

τριοτὸ τριοτό, τοτοβρίξ. ia ba 4 
οἵ θ᾽ ἑλείας παρ᾽ αὐ- | er er 4 

λῶνας ὀξυςτόμους ΟΥ̓ ΟΥ̓ 4 

16 

16 

11 

11 
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IP ἐμπίδας κάπτεθ᾽, óca τ᾽ er er [4 

' €Ubpócouc γῆς τόπους | cl cr la 
᾿ς ἔχετε λειμῶνά τ᾽ épó- [er e (1 

! evra Μαραθῶνος ber? ΟΠ κα} La 

᾿ς ὄρνις (1€). πτεροποίκιλος, glyc 1 
ἀτταγᾶς ἀτταγᾶς, e er 4 

$50 ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα θαλάςεςης da da 4 

φῦλα μετ᾽ GAkuóvecci ποτῆται, Ἦν da [ 

δεῦρ᾽ ἴτε πευςόμενοι τὰ νεώὠτερα᾽ da da 1 

πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἀθροΐζομιεν |^ . da l 

οἰωνῶν Tavaobeipuv: paroem 1 

Es55 ἥκει γάρ τις δριμὺς mpécQuco “------ ———— 4 
καινὸς γνώμην --Ἕ -- -- --- 4 

καινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. -----------.-ς--.-ο..-.-.--- - ἡ 

ἀλλ᾽ ἴτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα tro iro 4 

| δεῦρο δεῦρο, δεῦρο δεῦρο. tro tro 4 

960 TOpO τορο τορο — TopoTit, MS ριον WEE i. 

. κικκαβαῦ κικκαβαῦ -υ--ΞΞ-- τ-υ-“-- Cy 

TODO τορο τορο — τορολιλιλίξ. i fidit Ju Memo 

331 ia -l- *eleg 382 eleg 384. 241 ὃ (hybr) 243 ia am^ 

354 rav(v)aobeipuv 260.02 an an^ marg 90 84 

In cantici ratione omni agnoscenda vix ulla erit dubitatio, 

eum praesertim, id quod in carmine strophica lege soluto exop- 

tatissimum est, periodi singulae, et terminos et colores quasi 

numerorum si spectas, cum singulis avium generibus ab epope 

evocatis optime congruant, ut caàmpestres silvestres montanae 

palustribus pratensibusque et litoralibus oppositae esse vide- 

antur. ἀτταγᾶς (i. e. c«ccabis saxatalis sec Heiberg Nord 

tidskr ser ΠῚ vol XVI [1906] p 19/20) quod palustrium avium 

agmen claudere iubetur, nomini suo videtur debere vocem 

quasi ipsam (schattibit-tschattibitz suaviter referenti. In mem- 

. bris periodorum interpretandis est interdum quod dubius hae- 

reas. 234 ὦ 940^ ὃ hybr (cf GrundriB griech Versg 8 50) 

32 

20 i 
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248 malim ia^ ia^ ^ an-. 260 legere praestabit Toporopo 

Toporopo (Topo»Tit, ut 262 Toporopo roporopo λιλιλίξ, de ana- 

paestis brachycatt cll infra prodeuntis phoenicopteri τοροτίξ, 

τοροτίξ, vel operariorum vocibus ἄγε νῦν, ἂγε πᾶς (Aristoph 

pac 513), de quibus Grundr 8 68. 

Loco dato pag 37 y eisiskhur THIC(OETAIPOC) et passim TTI, 
item 40 bis TI(ICOCTAIPOO. 

321 — 35 — 843—51 

Antecedunt post trim iamb zm: tetram troch xrvi inclusa 

duobus dimetris hisce: 
abe 

zm 261 τοροτὶξ τοροτίξ (cll 260, pac 51 13) υν 

319 ποῦ; πᾷ; πῶς φής; (cl 256, pae 488) -- --ὀ ὀ -- —, 

denique stropham et antistrophum, tetram troch septena 

(820—926 — 336—42). 

(ΤΡ ἔα ἔα are ir Tum 1 

προδεδόμεθ᾽ ἀνόειά τ᾽ ἐπάθομεν᾽ ὃς γάρ uo" uu" uu" -——- à 

φίλος ἦν ὁμότροφά θ᾽ ἡμῖν ἐνέμετο | uu— vov" --- ἰδ (3 

880 πεδία παρ᾽ ἡμῖν, Vo 1 

παρέβη μὲν θεςμοὺς ἀρχαίους, συ -- - -- —-——-— 9 

παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνίθων᾽ σο-:--- —— - 9 

ἐς δὲ δόλον ἐκάλεςε —uvvw--owvu 

παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ πάρα Au Vou. dw Wu E 
γένος ávóciov, ὅπερ, Xov —-uv v. 

[c£]ór" ἐγένετ᾽, ἐπ᾽ ἐμοί 3b o Ww συ δὰ 
335 πολέμιον ἐτράφη. : ἥν ιν Ὡς --— il» 

ΑΝΤ ἰὼ ἰώ 1 

ἔπατγ᾽, ἔπιθ᾽, ἐπίφερε πολέμιον ὁρμάν 9 2 

345 φονίαν, πτέρυγά τε παντᾶ (Y^) ἐπίβαλε [3 

περί τε kükAucai: Lai 

dic δεῖ τὠδ᾽ οἰμώζειν ἄμφω 9 

καὶ δοῦναι ῥύγχει φορβάν. ? 10 

οὔτε γὰρ ὄρος cktepóv 2 

οὔτε νέφος αἰθέριο, 2 

μι ς 

M [-] 



OPNIOE€C 
- 

ÜÉ 

350 οὔτε πολιὸν πέλαγος 

écriv, ὅ τι δέξεται 

TU5' ἀποφυγόντε με. 

AMOIBAION 
X(OPOC) €(TTOV) 

406—433 

Antecedunt coryphaei dim anap v. 

X ἰώ, ἔποψ᾽ cé τοι καλῶ. 

€ καλεῖς δὲ τοῦ κλύειν θέλων ; 

X τίνες ποθ᾽ οἵδε καὶ πόθεν; 

a»z Eé[i]vu  copfic ἀφ᾽ Ἑλλάδος. 

{10 X τύχη δὲ ποία κομίζει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς Óp- 

νιθας ἐλθεῖν: € ἔρως 

βίου διαίτης τε ςοῦ καὶ ξυνοικεῖν τέ Cot 

; καὶ Euveivat τὸ πᾶν. 

D Χτί φής; 

ο΄ λέγουει [δὲ] δὴ τίνας λόγους; 

€ ámicra καὶ πέρα κλύειν. 

Χ ὁρᾷ τι κέρδος, ἐνθάδ᾽ ἄ- 

ξιον μονῆς, ὅτῳ πέποιθ᾽ 

ἐμοὶ ξυνὼν 

κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχθρὸν ἢ 

φίλοιειν ὠφελεῖν ἔχειν; 

X € Méryet μέγαν τιν᾽ ὄλβον, οὔ- 

τε λεκτὸν οὔτε πιςτόν᾽ ιὡς 

cà [γὰρ ταῦτα] πάντα, καὶ 

τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖςε καὶ 

τὸ δεῦρο, προςβιβᾷ λέγων. 

Χ πότερα μαινόμενος; 

€ ἄφατον ὡς φρόνιμος, 

X ἔνι cooóv τι φρενί; 

Ε πυκνότατον κίναδος, 

ςόφιεμα, κύρμα, τρῖμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον. 

ARISTOPHANIS cantica dig. Schroeder [1079] 

t τὸ τις 

90 

Dimetra 333/4 continuantur. De lectione 846 παντᾶ (Y) 

ἐπίβαλε dixi in commentario (1927) p. 46 s. 

iD 4 — (D ge τὸ τῷ g!9 ιὸῷ ——— ———— 9 — —— πο - -πσ΄ὶ 

to 

t3 — 
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X λέγειν, λέγειν κέλευέ pot. ia ἴα ?" 

κλύων γὰρ ὧν εὖ μοι λέγεις | 14a ἴα 3; 

λόγων ἀνεπτέρωμαι. ia ba ;| 

413 καὶ coó 

Interrogatio τί φής; (416) non plus valet quam interiectio 

singularis. 

Periodorum ratio a! αἱ a? a? b, metrr xxiv, a? a? b, metrr 

item xxiv; sequitur interiecto famoso illo trimetro maledictis 

scatente (431) epodica pars metrr τι m n, totius cantici ut for- 

mula sit a a b. 

451— 59 — 539—471 

δολερὸν μὲν ἀεὶ A —wu— 

κατὰ πάντα δὴ τρόπον που -- υ-- 5 

πέφυκεν üv- Ὁ 

0puToc: ci δ᾽ ὅμως λέγε μοι. [——uv— ὧν δ 
τάχα γὰρ τύχοις ἄν w—u— -- 3 

xpncróv ἐξει- ——— 3 

455  πών, ὅ τι μοι παρορᾶτ᾽, ἤ D. υυ- us— ES 

δύναμίν τινα μείζω UJ —wu --- — 3 

παραλειπομένην [ Aim A 2 

ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς d£uvérov. ἰυυ---οὐ---  v— 8 
cU δὲ τοῦθ᾽ ὁρᾷς, Ve T ROS 3 

λέγ᾽ ἐς κοινόν. υ-- -- -- 8 

ὁ γὰρ ἂν co τύχῃς μοι RP SUB SUME s 3 
ἀγαθὸν Topícac, poer es Í 2 

τοῦτο κοινὸν Écrat. --υ - (ὠὡ----ἰῖ 

Difficillimae strophae periodi secundum novam numerorum 

interpretationem digeruntur in Add Corrig p 101. Cf etiam 
commentarius (1927) p 101. 

Subsequuntur tetram anap sexagena terna cum dimetrorum 

xv serie adiectis monometris binis. 

14 
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629—636 

i Et antecedunt et subsequuntur tetram anap m. 

..630 émauyfjcac δὲ roici coic λόγοις ba lecyth 

[ ἐπηπείληςα xai κατώμοςα, ba lecyth 6 
ἐὰν cU παρ᾽ ἐμὲ θέμενος ὁμόφρονας λόγους ia^ τα — a 

δίκαιο[υ]ς, dóoAo[u]c, ὅειο[υ]ς ἐπὶ θεοὺς ἴῃς, ia^ "a^ ia 6 

..635 ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδά, μὴ πολὺν χρόνον ia ia — «a 

θεοὺς ἔτι ckfjrrpa τἀμὰ τρίψειν. μά MN ithyph l2] 

632 ἢν 634 (oic 

Trimetris iambicis (639 ss) tria inseruntur, coryphaei ma- 

' xime, tetram anap. 

TTAPABACIC 

KOMMATION 

616—684 
ὦ φίλη, ὦ ξουθή, ch sp 2u 

ὦ φίλτατον ὀρνέων , σίψς (aceph) ἃ 

πάντων, ξύννομε τῶν ἐμῶν glyc 3 
ὕμνων, ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, phereer $ 

680 ἤλθες, ἤλθες, ὥφθης, ithyph 2 

ἡδὺν φθόγγον ἐμοὶ pépouc' glyc 3 

ἀλλ᾽ ὦ καλλιβόαν kpékouc [αν | 2 

αὐλὸν φθέγμαειν rjpivoic, glyc 2 

ἄρχου τῶν ἀναπαίετων. phereer 3 

Subsequuntur tetram anap vur .xxx cum dimetrorum 

. (xur) serie adiecto monometro. 

131-—52 — 169—84 theses 
P Moóca Aoyuaía, —J..y— — 3 

TiÓ τιό, τιὸ τιό, tro tro 4 

TIÓ TiÓ, τιοτίγξ, lecyth 4 

: ποικίλη, μεθ᾽ ἧς ἐγὼ vá- tro tro [4 

740 — maicí {τε kai» κορυφαῖς [1] ἐν ὀρείαις, lda da 4 

TIÓ τι- Ὁ --Ὀυ -- 

ó, τιὸ τιοτίγξ, | uo-— 7 τὸ τἀν 

iZóuevoc -- ιυὺ -- 

ο΄ μελίας ἐπὶ φυλλοκόμυυ, w—we-— w-— ὃ 
3* 

o6 [o] o 

[5] 
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TIÓ τι- [ —— 

ὁ TiÓ TiOTl YE, Doce: 

δι᾿ ἐμῆς γένυος ξουθῆς μελέων an 

115 TTavi νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω, da 

céuva τε Μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, da 

TOTO TO TOTO TO TOTO τοτίγξ, leeyth 

ἔνθεν ὡςπερεὶ μέλιττα iro 

Φρύνιχος àufpociuv μελέων ἀπε- da 

150 Bóckero καρπόν, ἀεὶ φέ- | — uu —ww 

puv γλυκεῖαν dibnv. ithyph 

TIÓ TI- — v— 

ó, τιὸ τιοτίγξ. | υ-- u— 

748 ὥςπερ ἡ 

ANT τοιάδε κύκνοι, 

710 τιὸ τιό, τιὸ τιό, 

τιὸ τιό, τιοτίγξ, 

ευμμιγῆ βοήν, ὁμοῦ πτε- 

ροῖει κρέκοντες, ἴακχον ᾿Απόλλω, 

τιὸ τι- 

ό, τιὸ τιοτίγξ, 

ὄχθῳ ἐφε- 

ζόμενοι παρ᾽ Ἕβρον ποταμόν, 

715 τιὸ τι- 

ó, τιὸ τιοτίγξ, 

διὰ δ᾽ αἰθέριον νέφος ἦλθε βοά, 

πτῆξε δὲ φῦλα τε ποικίλα θηρῶν, 

κύματά τ᾽ ἔεβεςε νήνεμος αἴθρα, 

TOTO TO TOTO TO TOTO τοτίγξ, 

180 πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπης᾽ "Oluuroc: 

εἷλε δὲ θάμβος ἄνακτας, Ὀλυμπιά- 

δες δὲ μέλος Χάριτες Μοῦ- 

cai τ᾽ ἐπωλόλυξαν. 

τιὸ τι- 

ὁ, τιὸ τιοτίγξ. 

769 τοιάνδε V 711 T. Q. T€ Tis αἴθρη V R 

Subsequuntur tetr troch sena dena, 

—À— 9 o RR o om o [s] 

6 Pu 

"T 
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F. 
ἥ 861 --- 58 — 895—902 

ICTP ὁμορροθῶ, ξυνθέλω ia er 2 

ξυμπαραινέςας ἔχω, leeyth 2 

. . mTpocóbia μεγάλα ceuvà mpociévai 0coi- (“αὖ — "ia^ ia (3 

ctv, ἅμα δὲ mpocéri χάριτος Éve- [e "la^ 2 ( 

κα Tmpofár(i»ov τι θύειν. ia — ba 2 

ἴτω ἴτω [ἴτω] δὲ ΤΤυθιὰς βοὰ [τῷ] θεῷ, trim 3 

ξυναυλείτω δὲ Χαῖρις ᾧδάν. δα — sthyph * 

857 ἴτω tru) ἴτω δὲ ΤΤυθιὰς Boc [τῷ θεῷ] Bergk 868 ευνᾳδέτω 

ANT εἶτ᾽ αὖθις αὖ τἄρα coi 

906 τεαῖς post 910 et 914 in codd add κατὰ Ὅμηρον 

bei με δεύτερον μέλος J^ 4) 

xépviBt θεοςεβὲς óciov ἐπιβοᾶν, καλεῖν 3 

δὲ μάκαρας, ἕνα τινὰ μόνον, ei- , 

περ ἱκανὸν ἕξετ᾽ ὄψον. 4 

τὰ γὰρ παρόντα θύματ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν 3j 

γένειόν τ᾽ écri καὶ κέρατα $* 

De bigarum partibus implexis cf supra 400 ss. 

AMOIBAION 

THC(OCTAIPOC) TTO(IHTHC) 

T I 903—914 

ΠΕ θύοντες εὐξώμεςεθα κτλ trim (3) 
- TIO Νεφελοκοκκυγίαν "er er 2 
| τὰν εὐδαίμονα sp er 2 

κλῇςον, ὦ Moóca, véai- er ch 2 

| ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς. δα δα 2 

ΠΕ τουτὶ τὸ πρᾶγμα κτλ trim (3) 

ΤΟ ἐγώ, μελιγλώεεων ἐπέων Uum -—-—d(u— κα 
ἱεὶς ἀοιδάν -- -πυ--ᾧὖὸἝ - 3 

I Moucáuv θεράπων óTpnpóc. ———wu —v—u 3 

ΠΕ ἔπειτα δῆτα κτλ irim (3) 

-TTO οὐκ ἀλλὰ πάντες κτλ trim (3) 

Moucáiwv θεράποντες órpnpot. —-— —wu :—wu—-— 9 

P 

4 



34 n APICTODANOYC 

II 924—953 

Interiecta sunt trimetra ix. (2) 

924 TTO ἀλλά Tic ὠκεῖα Moucáuv φάτις, e AD nac: ἐν EN 

οἷάπερ Weituy dpappra^ εὖ δὲ... {πῸπ| πὰ τ 

πάτερ κτίετορ Αἴτνας ει τς y —— 2 T 

ζαθέων iepi v ὁμώνυμε, CA dee NA men Aen M ΙΝ 

δὸς ἐμὶν ὅ τι περ Uu —— uu -- 1 

τεᾷ κεφαλᾷ θέλῃς ^v—wvy ὑ-οῦυ - 2 

930 πρόφρων δόμεν ἐμὶν Teiv. ἀν 2 4 

TT€ τουτὶ παρέξει κτλ irimm v (15) 

936 TTO τόδε μὲν οὐκ àékouca φίλον PAPIRU MIS Co e IM Ien eedt- 

Μοῦςα Tó[5e] δῶρον δέχεται, -υυ-- πυυ-- 8 

TU δὲ τεᾷ φρενὶ μάθε Τ]ινδά- KJ AQC en QE TELA CRDI ΗΝ 

peiov. émoc: qu ων -- k : 

940 ΠΕ ἅνθρωπος ἡμῶν κτλ trim (3 v iufr) 

ΠΟ νομάδεςει γὰρ ἐν (κύθαις ἀλᾶ- (uu—us— ὦ --ὄὐἡὑ -- 8 

ται ςτρατῶν | — uy — h 

ὃς ὑφαντοδόνητον ἔςθος οὐ υὐὑπατυυ-- υ-οῦυ -- (3 

πέπαται. | y—. π ἢ 

ἀκλεὴς δ᾽ ἔβα --͵Οῳ--υἃ -- 1 

ςπολὰς ἄνευ xirüvoc' υσυπυ —u 

945 ξύνες ὅ τοι λέγω. ! uw uy-—wu — 3 10 

ΠΕ ξυνῆχ᾽ ὅτι βούλει κκλ TTO ἀπέρχομαι κτλ trimm 1v (12 v supr) 

950/TTO)kAr]cov, ὦ χρυ- --οὖὺ --- -- 

có0pove, τὰν τρομεράν, Rois D —vv— 8 

νιφόβολα πεδία πο- ΝῊ 

λύπορά τ᾽ ἤλυθον᾽ | ὃ $e 

953 ἀλαλαί. υν ---Ξ- 1 53 

925 an ; in editione Arist avv 1927 p 201 del adnot 936 "'alem 

943 (ἀκ Ae'jc). 45 ypodochm 951 alem. 

Periode rum ratio vir vu : vir [x1] vit, πεντὰς μεςῳδικὴ.. 



ἢ ΟΡΝΙΘΕς 

: TAPABACIC B' 

1058—71 — 1088 —1101 

39 

ἤδη "uo: τῶ παντόπτᾳ paroem 

καὶ παντάρχᾳ θνητοὶ πάντες an an '" 4 

θύςεους᾽ εὐκταίαις εὐχαῖς. paroem 

Tücav μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύιυ, an an 4 

cu Zu δ᾽ εὐθαλεῖς καρπούς, paroem 
κτείνων παμφύλων γένναν paroem 

| θηρῶν, à πάντ᾽ ἐν vaíq paroem 6 14 

1065 ἐκ κάλυκος αὐξανόμε- | ut er 

vOv Yévuct παμφάγοις A ἸἊΝΦ 4 

bévbpeci τ᾽ ἐφημένα "uw v v. 

καρπὸν ἀποβόεςκεται. O8 Ρ 4 

| κτείνω δ᾽ oi κήπους εὐώδεις an — an 

: φθείρουειν λύμαις éyOícraic, an an 

| ἕρπετά τε καὶ bákera er^ cr (6(1 
1070 (Táv0'5, óca πέρ écriv ὑπ᾽ é- er OK 1 

μᾶς πτέρυγος, ΟΥ̓ I'VE 

| ἐκ φοναῖς ὄλλυται. ΟΥ̓ ΟΥ̓ 3 

1064 ἃ] oi 65 abü£avóueva πολυφάτοις 

τι povaiciv ἐξόλλ. 

66 ἐφεζόμενα 

Numeros retardatos (paroemiacos — brevitatis ergo dicere 

| Subsequuntur tetram troch sena dena. 

1188—95 — 1262—66 

πόλεμος αἴρεται, πόλεμος oU φατός 

1190 πρὸς ἐμὲ καὶ θεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 
ἀέρα περινέφελον, ὃν Ἔρεβος ἐτέκετο, 

| 1195 μὴ ce λάθῃ θεῶν τις ταύτῃ περῶν. 

liceat — et creticos compactos) acceleratis (anapaestis plenis 

et paeonibus) excipi ea lege poeta voluit, ut in priore bigarum 

parte illi praevalerent, in altera vehementiores supra ripam 

quasi effusi postremo duobus deinceps gravioribus sisterentur. 

5/65 

5/65 6 

ὃ ὃ 

65 6 

Strophae coryphaeus timetra iambica tria subiungit παρα- 

τραγῳδούμενα, antistropho non item. 



40 APICTOOGANOYC 

AMOIBAION 
X(OPOC) TK€IOE€TAIPOC) 

1313—22 — 1325—34 
theses 

X ταχὺ δὴ πολυάνορα τάνδε πόλιν : quaternar 4 

καλεῖ τις ἀνθρώπων᾽ ἴα Sp 4) 

18:10 τύχα μόνον προεείη. ^a ba 4] 
κατέχουςι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. quat 4 16 

TT θᾶττον φέρειν κελεύω. Wa δα v 
X τί γὰρ οὐκ ἔνι ταύτῃ trinar $$ 

καλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν; trin 3 

13320  Cogía, Tló8oc, ἀμβρόειαι Χάριτες, quat 4) 

τό τε τᾶς ἀγανόφρονος Ἡευχίας quat 4! 

εὐήμερον πρόεωπον. - "4a . ba 416 

Mesodi loco strophis interiecta sunt Pisthetaeri dimetra 

haecce: 

1333 ἃς βλακικῶς διακονεῖς᾽ dà ia 

oU θᾶττον ἐγκονήεεις; ia ba 

1313 "alem — 19315 TT 1816 Χ s17 TT 318 Χ 1216 "allem 

1318—19 4 ch -Ε ion , ch -- ion *alem *alcm, periodi ut evadant 

metrr x:x 1890 πετρύγων] πτερῶν 
ΝΕΑΝΙΑΓς 

ἷ 1337— 39 
γενοίμαν εὐ uos. "Wes 

αἰετὸς ὑψιπέτας, --υυ- υὦὖὦ-{Ξ--- 3 
ic ἀμποτα- v—u-— 

θείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου ΠΣ vu—7— 8 
γλαυκᾶς ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. ——vu— v— -- 

1337 ba eleg ι888 (ἀέρος ἀτρ- "alem 

AMOIBAION 

K(INHCIAC) TI(EIOCTAIPOC) 

1373 —1409 
K ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ὄλυμ- "eh ch [3 

πον πτερύγεςεςει κούφαις | ch ba l2 
πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλαν μελέων — "om^" ch ch a 

315 TT τουτὶ τὸ πρᾶγμα κτλ irim 
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Ex ἀφόβῳ φρενὶ εὠματί τε νέαν ἐφέπων — 

] TT ἀςπαζόμεςθα κτλ 
9 Κ ὄρνις γενέεθαι βούλομαι 

᾿᾽λιτύφθογγος ἀηδών. 

[ TT παῦςαι μελῳδῶν κτλ 

| TT οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. Κ νὴ τὸν Ἡρακλέα κτλ 

(εἴδωλα πετηνῶν 

αἰθεροδρόμων 

οἰωνῶν ταναοδείρων. 

5 TT ὠόπ᾽ 

L K róv ἁλάδρομον ἁλάμενος ἅμ᾽ 

| ἀνέμων Tvoaica βαίην- 

LOT νὴ τὸν Δί᾽ ἢ ᾽γώ κτλ 
-. K τοτὲ μὲν νοτίαν ςτείχων πρὸς ὁδόν, 

τοτὲ δ᾽ αὖ Βορέᾳ εὦμα πελάζων, 

ἀλίμενον αἰθέρος αὔλακα τέμνιυν. 

χαρίεντά γ᾽, ὦ πρεεςεβῦτ᾽ κτλ 

1880 λιγύμυθος V, λιγύμοχθος ΣΥΡ 

Periodi metrr vnu vmn:iv 1v. [vi] 

CYKOOANTHC 

ὄρνιθες τίνες οἵδ᾽, 

οὐδὲν ἔχον- 

τες, πτεροποίκιλοι, 

τανυςίπτερε ποικίλα χελιδοῖ; 

trimm rr 

τανυςίπτερε ποικίλα, μάλ᾽ αὖθις; 

πολλὰ δὴ καὶ καινὰ καὶ θαυ- 

μάςτ᾽ ἐπεπτόμεςθα καὶ 

δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν. 

ἔςετι γὰρ bév^pov πεφυκὸς 

ἔκτοπον τι, Καρδίας ἀπ- 

uTépu, Κλειύνυμος, 

1470—81 — 1482—93 

asclep mai 

glyc 

glyc 

tum djóm interiectio singularis ^ 1395 τὸν ἅλαζδε δρόμον (ion). 

i] 

[2 

"lon" ch^ ch 3 

trimm nu : 

"da ia 2 

phereer 3 | 14 

irimm 1x (15) 

trinm. τι εν 

mre ΞΕ Aene RE 

-uUMM  — 1 J 

—— — - αὐὖὐ--- 2 | 

ii. vit a Ma 1 
[«υ-- up -- ὦ 

ὶ .υσ---- -—g—— (42 

trim 

an an E | 

an an 2] 14 

an an 9. Ὁ 

irimm 1x (15) 

1393 8p ion 1894 del, 

12 
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xpncuov μὲν οὐδέν, ἄλ- 

λως δὲ δειλὸν καὶ μέγα 

τοῦτο {τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 

βλαςτάνει καὶ cukogavrei, 

1480 τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 

ἀςπίδας φυλλορροεῖ. 

1553—64 — 1694 —1705 

πρὸς δὲ τοῖς (κιάποειν λί- 

μνη τις ἔςτ᾽, ἄλουτος οὗ 

18} }8ὃὸ.ϑὄϑρϑι wuyavuvei (ζωκράτης. 

ἔνθα καὶ TTeícavópoc ἦλθε 

δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ 

ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προὔλιπεν, 

ςφάγι᾽ ἔχων κάμηλον ἀ- — 

1560 uvóv τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμὼν üc- 

περ {ποτ᾽ '"Obuccebc ἔμεινε" 
κᾷτ᾽ ἀνῆλθ᾽ αὐτῷ κάτωθεν 

πρὸς τὸ λαῖμα τῆς καμήλου 

Χαιρεφῶν ἡ νυκτερίς. 

1561 ὥςπερ οὗδ. ἀπῆλθεΐ, ἀπέετη ὃ 

Φίλιπποι (: 1477. 89. 1690 lecyth) 
' 1720 —1725 

1120 ἄναγε biexye πάραγε πάρεχε 

περιπέτεςθε 

[τὸν] μάκαρα μάκαρι εὺὑν τύχᾳ 

ὦ φεῦ φεῦ τῆς ὥ- 

ρας, τοῦ κάλλους. 

ὦ μακαριςτὸν εὺ γάμον 

1725 τῇδε πόλει γήμας. 

M i -- o 

i 
iro (4 

tro (ch) tro | 

iro — tro «4 

iro — tro 
leyth — 4 

1781— 36 — 1737— 42 (de strophae ratione cf ran 448 ss) 

Ἥρᾳ ποτ᾽ Ὀλυμπίᾳ * 

τὸν ἠλιβάτων θρόνων 

ἄρχοντα θεοῖς μέγαν 

Μοῖραι ξυνεκοίμιςαν 

1735 ἐν τοιῷδ᾽ ὑμεναίῳ 

Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι᾽ ὦ. 

17001 Γοργίαι τε xai 

CHO τὰ ἢ 

dro ἫΝ 

"tro ὁ vs 

[ron] —— —— ls 

ch eh 3 

ch sp 2 

i Bet ἐν ἐπ ραν E 

ἘΣ am UO Ai S Ji τς 

um δ σαν ἐὸν "darc ccs 

pops av ard erc pad 

phereer 

pherecr 4 

12 

12. 

12 
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Et antecedunt canticum coryphaei, et subsequuntur (1743 

del ἐχάρην d oic) Pithetaeri dimetra anapaestica iv singulis 

adiectis monometris. 
1148 —1754 

ὦ «μεγὰ χρύςεον ἀςτερόπης φάος, 

«ὦ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος 

11750 πυρφόρον, ὦ χθόνιαι βαρυαχέες 

ὀμβροφόροι θ᾽ ἅμα βρονταί, 

αἷς ὅδε νῦν χθόνα εείει, 

διὰ cé* τὰ πάντα κρατήςας 

καὶ πάρεδρον Βαείλειαν ἔχει Διός. 
- - 

Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι᾽ ὦ. 

*) 1748—51 intellege ὦ κεραυνέ. 

TTEIO€TAIPOC 

1755 —17162 
11755 ἕπεςθε νῦν γάμοιςιν, ὦ 

φύλα πάντα ευννόμων 

πτεροφόρ᾽, ἐπὶ πέδον Διὸς 

καὶ λέχος γαμήλιον. 

ὄρεξον, ὦ μάκαιρα cv 

χεῖρα καὶ πτερῶν ἐμῶν 

λαβοῦςα ευγχόρευςον᾽ αἴ- 

puv δὲ κουφιῶ c' ἐγώ. 

XOPOC 

1763 —1765 

ἀλα[λα]λαί, ἰὴ παιών, 

τήνελλα καλλίνικος. ὦ 

δαιμόνων ὑπέρτατε. 

1:64 ἀλαλαλαί "Tecyth 

inetra, 

da da 

lda ep 4 

( da da 

lda . sp 4 
da sp 

SH Mn. TOSBQT AEMOR" 

da 

phereer 4 

ia in 

lecyth 

" lecyth 

lecyth 8 

ia τα 

leeyth 

iau ia 

| lecyth 8 

υυ----- —-- 2 
ἴα 2a 9 

lecyth 
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TTAPOAOC 

275—90 — 299—313 

Antecedunt tetram anap iv mn: vr — xr. 

ἀέναοι Νεφέλαι, --’ὐἿἦΌῦου- ὦ “ p 

ἀρθῶμεν φανεραὶ δροςερὰν φύειν (———/o ἀβοιξό με, 2 

εὐάγητον, | ——— 1 
E 

πατρὸς dm Ὠκεανοῦ βαρυαχέος -- υυ--τυῦ —[o—wwi ( 8 
μ᾿ E 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ — U9— o9 ul 2 

δενδροκόμους, ἵνα --οὖ--υὐ’ 1 

τηλεφανεῖς «κοπιὰς ἀφορώμεθα — οὐ--ἰοὺ —[o—w (8. 

καρπούς τ᾽ ἀρδομέναν θ᾽ ἱερὰν χθόνα | --- --οὐ --οὐπτυυ} 2 

καὶ ποταμῶν ζαθέων κελαδήματα ᾿ ----υὐ d 2 

καὶ πόντον κελάδοντα βαρύβρομον᾽ 1 — 5; —/uos --΄ὐὐΞουυ 

ὄμμα γὰρ αἰθέρος ἀκάματον — uv— υὐπουυ-- 9 

ςελαγεῖται υυ- Ὁ is 

μαρμαρέαις(ιν) ἐν αὐγαῖς. —uv-—(Ju—— 8 

ἀλλ᾽ &moceicáuevai. νέφος ὄμβριον ast — Uu — ww [ἃ 
ἀθανάτας ἰδέας, ἐπιδιύμεθα ρον -μν-α ῷ 

τηλεςκόπῳ ὄμματι γαῖαν. ----οὧ--- οὖ-- --τκ9 

286/86 (ceÀa-) γεῖται μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς : 309/10 (θαλί-)αι 

τε παντοδάπαις ἐν ὥραις, * clausula alcaica; cf av 910. 13, Eur 

Cant? $ 8. Periodi ut decurrant metrr x [vm] x 281 κήπους 
Wil 

Bis periodos leviore quadam diaeresi (Vorarbb 152**) secer- 

nere satis habet poeta. 

Strophis interiecta sunt Socratis (1: 1r) et Strepsiadis (ur) 

tetram anap. 

Sequuntur tetram anap cxxiv cum dimetrorum anap serie 

(quater quaternorum duobus monometris ultimae tetradi adiectis). 

L^. 

z 
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AMOIBAION 

X(OPOC) C(TPEVIAAHC) 

ἯΙ 451—415 

 Χλῆμα μὲν πάρεςτι τῷδέ τ᾽ iro tro 

οὐκ ἄτολμον, ἀλλ᾽ ἕτοιμον. ἴεθι θ᾽ ὧς tro tro er | 

ταῦτα μαθὼν παρ᾽ é- 

μοῦ κλέος οὐρανόμηκες da da sp 

0 ἐν Bporoiciv ἕξεις. tthyph 

(τί meícouat; X τὸν πάντα χρόνον μετ᾽ ἐμοῦ ^^ — - — —u;  —v— 

-. ζΖηλωτότατον βίον ἀνθρώπων διάξεις. -- ππὺὺ ---τ-᾽ἷἰὐ -- ---- -- 

5 Càpá γε τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ ποτ᾽ --κ“-- οὖ--ὔὕὔ- 

ὄψομαι; X ὥςτε γε coÓ πολ- τ [--- ωυ-- - | 

λοὺς ἐπὶ ταῖςι θύραις ἀεὶ καθῆςθαι, --.“-...---- -y—-— 

βουλομένους ἀνακοινοῦ- --κ“--οὁὁ  --- 

c0aí τε καὶ ἐς λόγον ἐλθεῖν δ τ ων --- — 

πράγματα κἀντιγραφὰς πολλῶν ταλάντων . ---““-- ου---- ου--- 

ἄξια cá φρενὶ cuufov- -"»»"- --- ; 
λευςομένους μετὰ co. uM νυ — | 

464 dicolon encomio! proceph diaeresi neglecta 410 Àó- 

Youc RV 
Subsequuntur coryphaeae tetram anap ir. 

TTAPABACIC 

510—626 

KOMMATION 

| antecedunt coryphaeae anap metra rm. 

- 12 εὐτυχία γένοιτο Tüv- ch ia (28 

θρώπῳ, ὅτι προήκων | οὐ δαὶ: 

ἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας e ἐπ΄ Ὁ € 

δ15 νεωτέροις τὴν φύειν αὗ- ia ch (9 

τοῦ πράγμαειν χρωτίζεται 4a ia s 

καὶ copíav éracxei. e 08 à Ὁ 

Sequuntur 'poetae' ipsius tetrametri Eupolidei x1iv forma 
Nu GA TT Mm AU Dea A a S eem. cte a oct : 

nisi quod semel (539) prioris membri basis quadrisyllaba cum 
& tribrevi incipiat quinque fit syllabarum (secundum Corinnae 

καλὰ Yepoia). 
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563 —74 — 595—-606 

ὑψιμέδοντα μὲν θεῶν ch ia 9 

Ζῆνα τύραννον ἐς χορόν ch ia. 78 

565 πρῶτα μέγαν κικλήεκω᾽ ch ba 3 

τόν T€ μεγαςθενῆ τριαί- ch ia (23 

vnc ταμίαν, γῆς τε καὶ àA- |o ch [: 
μυρᾶς θαλάεςεεης ἄγριον ia ch Δ 

μοχλευτήῆν᾽ ἰ ba 1 

καὶ μεγαλώνυμον ἀὐέθέων πατέρ᾽ p^ da (3 

510 Ai8épa ceuvórarov βιοθρέμμονα . da da [: 

πάντων᾽ sp 1 

τόν θ᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὑπερ- do ch (9 

λάμπροις ἀκτῖςειν κατέχει υ----- e | 2 
γῆς πέδον, μέγας ἐν θεοῖς. glyc 3 

ἐν θνητοῖςί τε δαίμων. pher 2 

Iovi Posidoni in antistrophi parte priore respondent Apollo 

Artemis, Aetheri Helio in altera Athena Dionysus. 

Subsequuntur tetr troch vicena. 
100—6 — 804 — 13 

theses 
700 φρόντιζε δὴ kai διάθρει, ἴα eh 4 

πάντα τρόπον τε COUTÓV lo ba p 

crpófet Tukvubcac. rin ( prosod) 8 

ταχὺς δ᾽, ὅταν εἰς ἄπορον πέεῃς, quatern 4 

ἐπ᾽ ἄλλο πῆδα trin 3 

705 νόημα φρενός᾽ ὕπνος δ᾽ ἀπέ- τἀ 4a 4 

cru γλυκύθυμος ὀμμάτων. la ia P 

708 *"ibyc 
Antistropho adduntur ἜΗΝ chor iambenopliambica, si sana 

sunt quae in libris tradita leguntur, septem, sin mutila, octo 

fortasse haec: 

(καιρὸν ὅπως ὃ γνοὺς, ἀπολά- A ch 

yeic ὅ τι πλεῖςτον δύναςαι ch ch (4 

TOXÉUC' φιλεῖ γάρ πως τὰ Toi- "ia ἴα 

αὖθ᾽ ἑτέρᾳ τρέπεεθαι. ch ba 4 

Stropham sequuntur Síirepsiadis coryphaeae dimetra x 

(er er et ba ba), tum Strepsiadis trimetra iambica n, anapae- 

stica metra rx, denique coryphaeae Strepsiadisque xr. 

13 

18 
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XOPOC 

inter 888 et 89 intercidit 

949—58 — 1024 —33 

Antecedit iusti iniustique oratoris altercationem continens 

praelonga dimetrorum anapaesticorum series monometris ali- 

quot admixtis. 

νῦν δείξετον τὼ πιεύνω ἴα ch 2 

.950 τοῖς περιδεξίοιειν ch ba 2 

᾿λόγοιςει xai φροντίει καὶ ^ia ch Y 
γνωμοτύποις μερίμναις, | e. ba p 

ὁπότερος αὐτοῖν λέγων [ (AMMUM pu (3 

ἀμείνων gavrcerai ΑΝ ΜΕ apta ἐν ΠΣ L2 
νῦν γὰρ ἅπας ἐνθάδε xiv- ch ch 2 

955 ^ buvoc ἀνεῖται cogíac, ἴω ch Ἢ 

ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις ch ia 2 

éctiv ἀγὼν μέγιςτος. ch ba 3 

En antistrophi v 3 solito longius a compari suo recedens: 

εὐδαίμονες δ᾽ fjcav ἄρ᾽ oi 

ζῶντες τότ᾽ ἐπὶ τῶν προτέρων. 

Choriambo fraudatus est antistrophi v 4 (vel vocativo vel 

ad uoücav epitheto altero). 

Seiunguntur strophae tetrametris anapaesticis τ, et dime- 

trorum anap serie adiecto monometro (metrorum iv (1) vr:1v vr, 

Iv :1v — xxix). Ántistrophum (1034 ss) excipiunt Iusti Iniustique 

tetram iamb rr, trim iv, denique dim xvi adiectis monom ru. 

Coryphaea tetrametris trochaicis praemittit tetrametrum 

iambicum clausula ithyphallica 1113/4. 

[ AMOIBAION 

| CT(PEVIAAHC C(OKPATHC) 

1154 —1170 
. CT Boácouai τἄρα τὰν ὑπέρτονων € x x. 

155 βοάν. id, κλάετ᾽ ὡβολοετάται, ia. ws 

αὐτοί τε kai τἀρχαῖα καὶ τόκοι τόκων᾽ irim k- 

οὐδὲν γὰρ ἄν με φλαῦρον ἐργάςαιςθ᾽ ἔτι, irimn 

[»] 



οἷος ἐμοὶ τρέφεται π-υυ-- ου--Ξ- 

τοῖςδ᾽ ἐνὶ δώμαει παῖς, --υυ --- υὐ--Ξ 

1160 ἀμφήκει γλώττῃ λάμπων, —— -  -ι-- —— 3 

πρόβολος ἐμός, ετὴρ δόμοις, ἐχθροῖς βλάβη, irim s 

Aucaviac πατρῴων μεγάλων raküv: ὃ ὃ 8 

ὃν κάλεςον τρέχων ἔνδοθεν ὡς ἐμέ. ὃ ὃ 8 

1100 (ὦ τέκνον, ὦ παῖ, ἔξελθ᾽ οἴκων, an an 3 

ἄιε coÓ πατρός. C ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ. an an 2 

CT ὦ φίλος, ὦ φίλος. C ἄπιθι ευζλ)λαβὼν [τὸν ὃ b 3 

υἱόν cov]. 

1i70CT ἰὼ ἰώ, rékvov: ἰὼ ἰοῦ ἰοῦ. b ὃ 3 

1169 De glossemate Wil Gr V 407? 

1206 —1213 
CT *uáxap ὦ Crpeyíabec, νυ-- | —uwuwJ 

αὐτός τ᾽ ἔφυς ὡς cogóc, (acit —.— 

xoiov τὸν υἱὸν Tpégeic ——u— τπυ-- 

grhjcouct δή μ᾽ οἱ φίλοι ——u—  —uvu— 8 

1310. xoi δημόται --τ-ου-- X 
ζηλοῦντες, ἡνίκ᾽ ἂν co vi- ----ὖ-- v—v— 

κᾷς λέγων τὰς δίκας. | —u— π-του-- 

ἀλλ᾽ εἰεάγων ce βούλομαι ——u— υ-οὁ-- 

πρῶτον écriücat. ithyph 8 

De ceretico acephalo s. praeacuto v ;— cf appendix; alii 

choriambos praetulerint, priorem acephalum (ell Aesch cantt 117, 

Soph 88) me non probante. 

18303—9 — 1312 —18 
theses 

olov τὸ πραγμάτων ἐρᾶν φλαύρων. ὁ γὰρ ( trim 6 

γέρων ὅδ᾽ ἐραςθείς -— ᾿ ἐγώ prosod | 3 

1305 — dmocrepfjcat βούλεται "a ἴα 4 

τὰ χρήμαθ᾽ ábaveicaro: "ia ἴα 4v 

κοὐκ ἔςθ᾽ ὅπως οὐ τήμερον a ia 4 

λήψεταί τι πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦ- | er ἴα | 4 

1309 TOV ποήςει τὸν ςοφιςτὴν (kaktüc», er 4a cer *6 

(K?) «ἀνθ᾽ ὧν πανουργεῖν ἤρξατ᾽ ἐξ- "ia ἴα " 
aípvnc λαβεῖν κακόν τι. da ba 4 

48 APICTOOANOYC 
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184---ῦ0 — 1391— 96 
theses 

345 cóv ἔργον, ὦ πρεεςβῦτα, φροντίζειν, ὅπῃ trim 6 

τὸν ἄνδρα κρατήςεεις᾽" trin 3 

ὡς οὗτος, εἰ μή Tu ᾿πεποίθειν, οὐκ ἂν ἣν trim 6 

οὕτως ἀκόλαετος. trin 3 

| ἀλλ᾽ ἔςθ᾽ ὅτῳ θραςεύνεται᾽ δῆλόν γε τἀν- [ trim 6 

| 1350 θριώπου 'cri τὸ λῆμα. Ltrin P 

1304. 46. 45, 50 recte , phereer interpr White Verse gr Com 
$ 516 1350 τὸ λῆμ᾽ écri τάνθρ. 1349/50 perperam eum 

Herm! τἄν- θρώπου 'cri τὸ λῆμα scripsisse coarguimur cl 1395/6 λά- 

βοιμεν ἄν | ἄλλ᾽; lect trad τὸ λῆμ᾽ écri τἀάνθρ. nondum sanata. 

Periodi igitur 1808 58 mektrr ur [n] xr 11 (vir) : xx τι πὶ (vir) [1v]; de 

mesodicae partis membris non temere disiectis Grundr 8 258. 

261/2 134588 v v [v] 

De 'thesi correpta! in membris continuatis admissa (1395) 

cf Sapph 1, 11, Pind Olymp XIV 13, paean 1I 73, VI 56. 116. 117 

(fr 127, 3/4»), Soph OR 1095, El 486/7:509/3, Trach 112: 22, 
900 : 69, Arist avv 750. 

Sequuntur coryphaeae tetr iamb bina; tum stropham tetram 

iamb xxxi eum dimetrorum (v) serie, antistrophum tetram xrvir 

cum dimetrorum catena (metrorum iv n iv [1] 1). Clauditur fa- 

bula tetram anap singulari. 

ARISTOPHANIS cantica dig. Schroeder [1079] 4 
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265 

ΓΕ 

390 

ΛΥΟΙΟΤΡΑΤΗ 

TTAPOAOC 

I 256—65 — 271.— 80 

l'€(PONTON HMIXOPION) s. ΓΕ(ΡΩΝ) 

Antecedunt coryphaei tetr iamb τι. 

fj πόλλ᾽ ἄελπτ᾽ {ἔν δεςετιν ἐν 

τῷ μακρῷ βίῳ, φεῦ" | 
ἐπεὶ τίς ἄν ποτ᾽ ἤλπις᾽, ὦ 

ζτρυμόδωρ᾽, àxoücai, | ithyph 4 

γυναῖκας, ἃς ἐβόεκομεν ' [ ia ia 

v] 

9 

"4a ἴα 

ithyph 4 

ἴα ia 

κατ᾽ οἶκον ἐμφανὲς κακόν, ia ia 4 

κατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, 

κατὰ δ᾽ ἀκρόπολιν ἐμὴν λαβεῖν, 

κλῃθροῖς δὲ (δὴ) καὶ μοχλοῖ- iacr Y 
εἰ τὰ Προπύλαια πακτοῦν I ba ἘΣ 

3601/2 — 277/18 notatu digni anapaesti dactylifornes cum 

iambis (en qui apud rhythmicos est yopeioc ἄλογος ἰαμβοειδής) 

congruentes 919 ser πινῶν pum [uv] (i. e. sordibus madens), 

nisi forte ἀπαράτιλτος congruere putas v c cum ἄτιλτος. 

σῦν da 1 

vVJ35V- 4a [4 

262 κατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, : 271 θὥπλ᾽ χετο παραδοὺς ἐμοί 

κατά τ᾽ ἀκρόπολιν ἐμὴν λαβεῖν, «μικρὸν πάνυ τριβώνιον ἔχων 

KAg0poic δὲ ζδὴ καὶ μοχλοῖ- πινῶν ῥυπῶν ἀπαρατίλ- κτλ 

ει τὰ προπ. κτλ (Wil Gr V 481) 

Subsequuntur tetr iamb quina. 

II 286—95 — 296 —305 

ἀλλ᾽ αὐτὸ γάρ μοι τῆς ὁδοῦ We [5 9. 1 

λοιπόν ἐςτι χωρίον lecyth 2 

τὸ πρός πόλιν, τὸ ειμόν, οἷ ς«πουδὴν ἔχω. trim — 3 

χὥπως ποτ᾽ ἐξαμπρεύςομεν "ME MR 18 

τοῦτ᾽ ἄνευ κανθηλίου " lecyth 2 

(o5) s 

- 
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ὡς ἐμοῦ γε τὼ ξύλω τὸν [tro — tro 2 

ὦμον ἐξιπώκατον. LUeeyth | 2 

ἀλλ᾽ ὅμως βαδιςτέον, ἰοοψέϊν E 

καὶ τὸ πῦρ qucrréov, lecyth 3 

μή μ᾽ ἀποςβεεθὲν λάθῃ πρὸς tro tro 2 

τῇ τελευτῇ τῆς ὁδοῦ. lecyth (s 

φῦ φῦ, ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. p P ΡΥ ἃ 

Sequuntur coryphaei tetr iamb vri [1] vi; nam imesodi loco 

sunt haecce: 

θώμεςεθα δὴ τὸ φορτίον᾽ 

φεῦ τοῦ καπνοῦ, βαβαιάξ. ; : 

III 321—834 — 335—49 

FY(NAIK(GN XOPOC) s. l'Y(NH) 

Antecedunt coryphaeae tetr (a ch ia ba) n. 

(9) » 

TY ἤκουςα γὰρ τυφογέρον- ἴα ch * 

τας ἄνδρας éppew ςτελέχη ia — ch ? 
φέροντας, ὥςπερ fgaAÀaveocovrac. ἴα ch sp * 

ἐς πόλιν ὡς τριτάλαντα βάρος, or g^ e 3 
δεινότατ᾽ ἀπειλοῦντας ἐπῶν, σον ch Ξ lu 

ὡς πυρὶ χρὴ τὰς uucapác ch ch 2| 
γυναῖκας ἀνθρακεύειν᾽ Tov - ba ? 

ἅς, ὦ θεά, μήποτ᾽ ἐγώ da ch 3 

πιμπραμένας ἴδοιμι, ch ba. 3 | 
ἀλλὰ πολέμου καὶ μανιῶν pucauévac 774a ch ch 3 n 

Ἑλλάδα καὶ πολίτας" ch ba 2: Y 

ἐφ᾽ oicmep, ὦ xpucoAóga, ia eh 2 

các πολιοῦχ᾽ Écyov ἕδρας. ch ch 2 

καί ce καλῶ ξύμμαχον, ὦ ch cli E 

Tpiroyéver, ἤν τις ἐκεί- eli ch 9 

νας ὑποπίμπρηςιν ἀνήρ, δα ch l 

φέρειν ὕδωρ μεθ᾽ ἡμῶν. ia ba Vx NE 

338 τριτάλαντον (de anapaestis inversis iamborum vice fun- 

gentibus cf supra 277/8) 315 πολιοῦχε các 

Subsequuntur altercationis tetram iamb octiens quaterna 

adiectis dimetris quatuor claudente tetrametro singulari. 
4* 
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416---88 (ΓΕ) — 541—48 (lY) 

Antecedunt stropham coryphaeae Lysistrataeque tetram 

iamb 1v 1v r, antistrophum coryphaeae rr. 

ὦ Ζεῦ, τί more xpncóue8a 4 er^ 2 

TOicbe τοῖς κνωδάλοις; | ci e E 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνεκτζέλα τάδ᾽, er^ er^ oa 
ἀλλὰ Bacavicréov j er^ er L2 

τόδε coi τὸ πάθος μετ᾽. ἐμοῦ, υυὐ-πουπυ “. *4 

ὅ τι βουλόμεναί ποτε τὴν υὐ-ποῦυ-- ὦ-- 2 

180 Κραναὰν κατέλαβον, ἐφ᾽ ὅ τι T€ μεγαλόπε- [m vA CA GUIAS 3 

τρον ἄβατον ἀκρόπολιν ἱερὸν τέμενος. UV uU U ὐξ X S 

Sequuntur stropham tetram anap xrivir cum dimetrorum 

(vir) serie adiectis monometris ir, antistrophum tetram xrix eum 

dimetrorum (ix) serie adiecto n.onometro, si integra sunt quae 

traduntur. 

TTAPABACIC 

I 616—25 (ΓΕ) — 636—47 (lY) 

οὐκέτ᾽ ἔργον κτλ tetram 4 

ἀλλ᾽ ἐπαποδυώμεθ᾽ κτλ tetram 4 

ἤδη γὰρ ὄζειν ταδὶ ia er 

πλειόνων xai μειζόνων lecyth 4 

πραγμάτων μοι δοκεῖ, er er X 

καὶ μάλιςτ᾽ ὀςφραίνομαι τῆς 

Ἱππίου τυραννίδος" ᾿ tetrain 4 

690 kai πάνυ δέδοικα μὴ δ ΟΣ 

τῶν Λακώνων τινές er NN 

δεῦρο ευνεληλυθότες ΟΣ ΘΕ 

ἄνδρες ἐς KAeicOévouc pé er τὰ 

τὰς θεοῖς ἐχθρὰς γυναῖκας tro — tro 3 

ἐξεπαίρωςειν δόλῳ leeyth 2 | 

καταλαβεῖν τὰ χρήμαθ᾽ ἡμῶν tro tro 2 

625 τὸν τε μιεθόν, — tro* E 
ἔνθεν ἔζων ἐγώ. νὰ ΟΥ̓ | $ 

Subsequuntur tetr troch dena. 
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[ $ ; 

| 1 II 658—60 (ΓΕ) — 682—84 (lY) 

] ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβρις τὰ πράγματ᾽ écri sap tro tro 3 

| πολλή; Sp : 
| 660 κἀπιδιύςειν μοι δοκεῖ τὸ χρῆμα μᾶλλον. tro iro tro ἃ 

Subsequuntur tetr troch trina. 

III 665 —71 (T€) — 690—94 (TY) 

᾿ 665 ἀλλ᾽ ἄγετε, λζεδυκόποδες, (er" or 
οἵπερ ἐπὶ Λειψύδριον 4er" er 

ἤλθομεν ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι, XU 4. πές ἀῶ τὰ 

νῦν δεῖ, νῦν ἀνηβῆ- sp tro | 

cat πάλιν κἀναπτερῶςαι iro tro *4 

670 πᾶν τὸ ciua xámoceíca- iro tro 

εθαι τὸ γῆρας Tobé. lo er 4 

Subsequuntur tetr tro dena. 

181— 96 (ΓΕ) — 805—920 (lY) 

ΓΕ μῦθον βούλομαι λέξαι τιν᾽ ὑμῖν, sp tro tro 3 

ὅν ποτ᾽ ἤκους᾽ αὐτὸς ἔτι παῖς dv: iro tro" sp 3 

185 οὕτως — — 1 

: fjv veavíckoc MeAaví- seid e ὧν το ΟΝ ΩΣ 8 

I uv Tic, ὃς φεύγων γάμον dg- —u—-— —wvuwv w | 9 

iker' ἐς ἐρημίαν κἀν “νυ —u fu | 2 

i τοῖς ópeciv ᾧκει" PETRI. APP. ΞΡ ἘΠ ΕΑ ? 
κᾷτ᾽ ἐλαγοθήρει ΟΝ οὐ e-— -— 9 

190 πλεξάμενος ἄρκυς --ὧυνυ -- -- 3 

xal κύνα τιν᾽ εἶχεν -συνυ -- — 2 

κοὐκέτι κατῆλθε πάλιν -υνυ —vuvv 39 

οἴκαδ᾽ ὑπὸ uícouc. --Ὦνυ — — 3 

195 οὕτω --ἑ --- 1 

τὰς γυναῖκας ἐβδελύχθη ΑΘ ΗΝ --ο-- --- P 

᾽κεῖνος, ἡμεῖς δ᾽ οὐδὲν ἧττον —u—-— -—v—-— [as 

τοῦ Μελανίωνος, oi εὠφρονες. tro" er er [9] e 
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805 ΓῪ κἀγὼ βούλομαι μῦθόν τιν᾽ ὑμῖν 

810 

315 

820 

[045 

ἀντιλέξαι τῶ MeAaviuvi. 

Τίμων 

ἣν τις ἀίδρυτος ἀβά- 

TOIClV. ἐν ckü)Àoict τὰ πρός- 

ura περιειργμένος, Ἐ- 

ρινύων ἀπορρώξ. 
οὗτος οὖν ὁ Τίμων 

ὥχεθ᾽ ὑπὸ μίεους 

(eic ἀγρὸν ἔρημον) 

πολλὰ καταραςάμενος 

ἀνδράει πονηροῖς. 

οὕτω 

τοὺς πονηροὺς ἄνδρας ἀεὶ 

'*eivoc ἡμῖν ἀντεμίςει. 

. ταῖσι δὲ γυναιξὶν ἣν φίλτατος. [59] «e 

ἼΒ1 vr ΙΧ I1 r1 H IV vir dig Wil 810 τὸ πρόςωπον 817,18, 

οὕτω κεῖνος ὑμῶν ἀντεμίςει τοὺς κτλ 

De trochaeis attenuatis supra ad pae 888 ss. 

Subsequuntur et stropham et antistrophum altercationes 

dimetrorum bis quaternorum. 

954—979 

Dimetrorum anapaesticorum (xxnur) series adiectis mono- 

metris (nr). 

1043—857 (ΓΕ) --- 58—71 (TY) —1189— 1202 (T€) — 1203—15 (lY) 

Antecedunt tetram troch ὙΠῚ vm vi : vr. 

οὐ παραςκευαζόμεεθα 

᾿ τῶν πολιτῶν οὐδέν᾽, ὦνδρες, 

φλαῦρον εἰπεῖν οὐδεέν᾽ 

ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν 

πάντ᾽ ἀγαθὰ καὶ λέγειν / καὶ 

δρᾶν. ἱκανὰ γὰρ τὰ κακὰ 

καὶ τὰ παρακείμενα. 

ipo" 

w 

w 

tro 

tro 

cr 6 
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ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω 

1050 πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, 

εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ- 

ται λαβεῖν, μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς, 

ὡς πλέα "criv 

ἅχομεν βαλλάντια. 

— 1055 κἄν ποτ᾽ εἰρήνη φανῇ, 
ὅςτις ἂν νυνὶ δανείςη- 

Ἷ ται παρ᾽ ἡμῶν, 

; ἂν λάβῃ μηκέτ᾽ ἀποδῷ. 

1068 πόλλ᾽ ἔεω "crtv κἄχομεν 

οὗ ἂν 388 

ΡΝ Sos πον 

1901 α΄ β΄ 

AAK GN 

1247—1272 

ὅρμαόν τοῖς kupca víoic, ὦ Mvauóva, 

τὰν Teàv Müjáv, ἅτις 

| 1250 οἶδεν ἁμὲ τώς τ᾽ 'Acavaí- 

| uc, ὅκα τοὶ μέν ἐπ᾽ ᾿Αρταμιτίῳ 

πρώκροον cuetkeAot 

ποττὰ κᾶλα τὼς Mnóbwc τ᾽ ἐνίκων᾽ 

ἁμὲ δ᾽ αὖ Λεωνίδας 

1255 ἄγεν ἅπερ τὼς κάπριυς θά- 

γόντας, ὀ(ι)ῶ, τὸν ὀδόντα, πολὺς δ᾽ 

ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ávceev, πο- 

Aoc δ᾽ áuà [xai] καττῶν «κελῶν [ἀφρὸς] ἵετο. 

1360 ἣν γὰρ τὔὥὔνδρες οὐκ éAdccuc 

TÓC ψάμμας τοὶ TTépcai. 

᾿Αγροτέρα ['Apreui] cnpoxtóve, μόλε 

δεῦρο, mapcéve εἰά, 

ποττὰς ςπονδάς, 

1265 ὡς cuvéync πολὺν ἁμὲ χρόνον. νῦν δ᾽ 

αὖ φιλία τ᾽ ἀ(ι)ὲς εὔπορος εἴη 

(Λακώνων XOPEIA οἱ 1246) 

er er 2 1 

er er δι τὴ 

iro^ tro 
tro — tro 
tro 

0 cr 1 

iro οἵ 
iro — tro 
tro 

tro" "er 1 14 

; μὲ MU--5 δ΄ -ῸςἡὉηΥ̓́ω 

πε μαπενεν ciere c 5 ren Lar 

er tro 

tro tro 

—Ju— uu ^ "er 

lecyth 

tro sp iro 

lecyth 

tro tro 

da ch 

er "er^ — tro 

iro er er 

sp sthyph 

δ sp 5} 
{γὸ tro | 
bor "er | 

sp sp 

da da 

da da 
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1270 ταῖςι ευνθήκαιςει, καὶ τἂν αἱμυλᾶν ἀ- tro iro tro ( 3 

λωπέκων παυαΐμεθ᾽. ὦ pios P 

δεῦρ᾽ ἴθι δεῦρο, κυναγὲ mapcéve. —uv— υὐ--τ €r 8 

1948 τὺς kupcaviuc (singul. ) 49 τὰν τεάν RH, τάν τ᾽ ἐμὰν 
50 οἶδεν ἁμὲ τιύς τ᾽ ᾿Αςα-ναίως tro er sp, tum an ia (cyren vel: 
"ibyc' 52 mpóxpoov e(xeAor(em Wil) 56 alem 5: ἤνςει 59 xa- 

τατῶν 60 éAdccovec Wil, sp lecyth — 67 δ᾽ 1 ὦ δεῦρ᾽ ἴθι, δεῦρ᾽, 

ὦ | κυναγὲ mapcéve, ἐγ trin; cf Thesm 9725" 84 da ibyc 

88 ibyc 90 ibyc 

€zOAOC  Antecedunt Lysistratae trimetra iambica vr. 

1219 —1294 

AOHNAICGIN XOPOC 

πρόςαγε χορόν, ἔπαγε {δὲ Χάριτας - "o ΘΝ 

1280 ἐπὶ δὲ κάλεςον Αρτεμιν... "lecyth L2 

ἐπὶ δὲ δίδυμον ἀγέχορον "lecyth 2 

Ἰήιϊον $a 7 1 

εὔφρον᾽, ἐπὶ δὲ Nüciov, lecyth 2 

ὃς μετὰ Μαινάςει Βάκχιος ὄμμαςει da da 3 

δαίεται, E ha 13 

1285 Δία τε πυρὶ φλεγόμενον, ἐπὶ δὲ χω tro (3 

πότνιαν ἄλοχον ὀλβίαν, "lecyth l2 
εἶτα δὲ δαίμονα, oic ériudpruct da da 8 

χρηςόμεθ᾽ οὐκ ἐπιλήεσμοειν Ἐν ei | 2 

"Hcuxíac πέρι τῆς ἀγανόφρονος, da da 2 

1290 ἣν ἐπόηςε θεὰ Κύπρις. us er P 12 

ἀλαλαί, ἰὴ mawuv: υὑππυ ποτ g,— —2 

αἴρεςθ᾽ ἄνω, iat, -- -.Ἃ͵τυ-οὸῦ-- 5 

ὡς ἐπὶ νίκῃ, ἰαί, --υυ--ὀ —u--92 

εὐοῖ εὐοῖ, εὐαὶ εὐαί. ———-—-—-——23 & 

1989 μεγαλόφρονος 

Notatu digna praeter dactylorum et choreorum (v 5? 

ell Ach 285, pac 385) responsum lecythii forma dactylocretica 

1288. 90. 

Subsequuntur Lysistratae dimetra haecce: 
Λάκων, πρόφαινε δὴ có 4a ba 

μοῦςαν ἐπὶ νέᾳ νέαν. lecyth 
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1296 —1322 

AAK GN 

(AAKGQNOGN XOPOC) 

TaóTerov αὖτ᾽ épavvóv ἐκλιπῶά, Tao 0m 9 

Μῶά, μόλε (uóXe) Λάκαινα, πρεπτὸν ὑμίν, "i« τὰ ba 3 

κλέωά τὸν ᾿Αμύκλαις [᾿Απόλλω] cióv ia ἴα ΤᾺ 

1300 καὶ Χαλκίοικον ἄναςςαν —-— g-— ὧ-: -Σ 3 

| Τυνδαρίδας τ᾽ ἀγαςώς, —vVyu—wu- 3 

τοὶ δὴ παρ᾽ Εὐρώταν ψιάδ- "da 4a L 

δοντ᾽, eia μόλ᾽ éufa, πο -Σ wg-——-—— da 

| ὦ eia κοῦφα πᾶλον, ὡς τὰ .^ $a 2 

1805 . Cmáprav ὕμνίωμες, : | — — u—-— * 

τᾷ εἰῶν χοροὶ μέλοντι καὶ ποδιὼν κτύπος, trim EX 

(Oy » dre πῶλοι ταὶ κόραι | ia 4a 2 

πὰρ τὸν Εὐρώταν : er — sp 2 

10 ἀμπάλλοντι, πυκνὰ ποδοῖν -—— "ἴα E 

|. ἀγκονίωαϊ, er 8» 2 
ταὶ δὲ κόμαι ςείονθ᾽, —vvu— -— -—f([2 

᾿ᾷπερ Βακχᾶν θυρεαδδωὰν τς Die μῶν Ὁ 

καὶ παιδδωᾶν, ———— ji 

ποῦν S δας παῖς, ὃ XocceAmMMmMY — à 

815 ἁγνὰ xopayóc εὐπρεπής᾽ ia ia 3 

ἀλλ᾽ ἄγε κόμαν παραμπύκκιδ- [ 148 ia (? 

δέτε] χερὶ, ποδοῖν τε πάδη, | "ja ba IE 

ἃ τις ἔλαφος, κρότον δ᾽ áuQ 46 ia 2 

ποίη χορωφελήταν ia ba 2 

1520 καὶ τὰν «τὰν [δ αὐτὰν κρατί- [ἴα "4a 2 

«ταν Χαλκίοικον Üuvn απ τς ba 8 

τὰν πάμμαχον. "4a IT 

1300 ávaccav ΣΥ͂Ρ, àcávav 1305 πάλλων De ὕμνίωμες 

Epiceh 91 confert Wil, qui antistrophieum canticum fuisae ar- 

bitratur 10 ἀγκονεύουςαι 17 χορωφελέταν (xupog.) 

Periodorum concentum si spectas nihil desideratur. Ulti- 

mis vero fabulae verbis τὰν πάμμαχον quantopere Athenis sub 

ipsam arcem deaeque TTpouáyou quasi in conspectu et agentes 

commoti sint et audientes sponte intellegitur. 

oo 

—— -- 

[- 
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101—129 

Α(ΓΑΘΩΝ) X(OPOC) 

A ἱερὰν χθονίαις 5e- 1 Τυυ ---ἰ---ῷ οὐ-- 

ξάμεναι λαμπάδα, κοῦραι, ζω -- uw—— 

. ξὺν ἐλευθερζίνᾳ πάτρι- OfosV(—) uu —w 

α χορεύςαςθαι βοᾷ[ν]. Limon Ou — 

X τίνι δαιμόνων ὁ κῶμος; Uo DM 

105 λέγε viv eümce»icruc δὲ τοὐμόν OJu— — y 

δαίμονας ἔχει ςεβίςαι. συ — ωυωυ-- 

A ἄγε νυν ὄλβιζε, Μοῦςα, 

xpucéuv ῥύτορα τόξων 

Φοῖβον, ὃς ἱδρύςατο χώρας 

10. γύαλα (ιμουντίδι γᾷ. ! 

X χαῖρε καλλίεταις ἀοιδαῖς, 

Φοῖβ᾽, ἐν εὐμούκςαιει τιμαῖς 

γέρας ἱερὸν προφέρων. 

A τάν τ᾽ ἐν ὄρεει δρυογόνοιειν ΚΑΤ MN 

115 κόραν ἀείςα[ν]τ᾽ "Ἄρτεμιν ἀ- ---ἁυο τ- οὐ 

γροτέραν. | νυ -— 

X ἕπομαι xMjZouca «εμνάν AU oid LA UN 
γόνον óABíZouca Λατοῦς wg XS adu 

Ἄρτεμιν ἀπειρολεχῆ. -uM --ὀ ουὦὁ-- 

120 A Λατώ τε κρούματά τ᾽ ᾿Α- ----οἬὐ- οὐ ---- 

ciáboc ποδὶ παράρυθμ᾽ εὔ- wA — VM ὦ-- -ἰ 

ρυθμα Φρυγίων lo — 
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δι[α]Ἰνεύματα Χαρίτων. — —wuJ υυ-- 

— XcéBouai Λατώ τ᾽ ἄναςςαν 
κίθαρίν τε ματέρ᾽ ὕμνων 

ἄρςεενι βοᾷ δόκιμον. 

A τᾷ φάος Éccuro δαιμονίοις —us—wuw —uu-— 

ὄμμαςειν óáuerépac τε δι᾽ αἰφνιδί- —wu—w --οαὐ--οὺ 

ou ómÓc' ὧν χάριν [-ὐτῷ | 

ἄνακτ᾽ ἄγαλλε Φοῖβον [rua] 

Χ χαῖρ᾽, ὄλβιε παῖ Λατοῦς. ——Uv — .... 

M eM woe A m —— 

voco [9] is το τὸ τὸ qul 

103 πατρίδι᾽ — 105 vuv 107 ὅπλιζε 116 Ceuvóv 185 δινεύ- 

uera] ὀρχήματα Σ 125 δόκιμον X, δοκίμῳ :b50k(uuv Herken- 
rath, Wil Gr V 341 

Parodi insiar 

, I 312—330 

Antecedunt coryphaeae voces: 
thesex 

εὐφημία "cru τὰς id AREE 

εὐφημία "cru ——u 3 

tum allocutione pedestri sermone interiecta 

ἰὴ παιών, υ-- -- -- 8 

| ἰὴ παιών, υ-- -' - 8 

| χαίρωμεν. -- -- -- $ 

δεχόμε[ς]θα καὶ θεῶν γένος "la ia 2 

λιτόμεθα ταῖςθ᾽ ἐπ᾿ εὐχαῖς τα δα 2 

xapévrac ἐπιφανῆναι. ia ba 3 

81:1 Ζεῦ μεγαλώνυμε, χρυςολύρα τε -τ-οὐπουοῦ -—u—u 9 

Δῆλον ὃς ἔχεις ἱεράν, e eh 3 

«καὶ εὑ, παγκρατὲς κόρα, leeyth 2 

γλαυκῶπι, xpu- "da 1 

CÓóAloyxe, πόλιν οἰκοῦςα περι- | ia ia 2 

μάχητον, ἐλθὲ beüpo: ἴα ba 2 

καὶ πολυώνυμε θηροφόνε [mot] . πτυύππου —vuv.yM 3 

330 Λατοῦς χρυειύπιδος ἔρνος. ————-- οὦὖὐ- - 37 

[ω] 

11 
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εὐ T€ πόντιε ςεμνὲ Tfóceibov UU—w-— ὧὐπ-πο «M 

ἁλιμέδον υυυ -- 

προλιπὼν μυχὸν ἰχθυόεντα UJ —wuu— wu— v 

oicrpooóvnrov, ---ου.--- --- 
335 Νηρέος ε(ἰδνάλιοί τε κόραι --͵οὐὐτ- ὺ —uu-— 

Νύμφαι τ᾽ ὀρείπλαγκτοι, ——vu-— — -- 
Xpucéa τε qóp- [-- --οὦὁ -- 

μιγξ ἰαχήςειεν ἐπ᾽ εὐχαῖς ἀλλ οκνορῶς τ εκ I: 024 

ἡμετέραις" τελέως δ᾽ ἐκ- [-,ὑνυ--:- ὦὦ--Ἑ — 
κληςιάςαιμεν ᾿Αθην[αι]ῶν d ἋΣ N ERGENDESS 

480 εὐγενεῖς γυναῖκες. -ου-- -ὦὦ- — 

$819 *alem 325 alem 

II 351—371 

£uveuxóue(c»50a τέλεα μέν idc 

πόλει, τέλεα δὲ δήμῳ ia. ba 

τάδ᾽ εὔγματ᾽ (ἐκ γενέεθαι, ia ba 

365 τὰ δ᾽ ἄριςθ᾽ ócaic. προεήκει vu—u— ba 

νικᾶν λεγού- da 

cac, ὁπόςαι δ᾽ ἐξαπατῶ- eh ch 

cv παραβαίνουςί τε τοὺς ch ch 

ὅρκους τοὺς νενομιςμένους glycon 

40 κερδῶν οὕνεκ᾽ ἐπὶ βλάβῃ, glyceon 

ἢ ψηφίεματα καὶ νόμον glycon 

ζητοῦς᾽ ἀντιμεθιςτάναι, glycon 

τἀπόρρητά τε Toiciv ἐχ- glycon 

0poic.coic ἡμετέροις Aéfouc', glycon 

365 ἢ Μήδους ἐπάγουει τῆς glycon 

᾿ς χώρας, (οἷ᾽) ἀςεβοῦειν pherecr 
ἀδικοῦςεΐ Te τὴν πόλιν, σίψοον, 

(ὄλοιντο). (ba» 
ἀλλ᾽, ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, mol ba 

t2 [O0 B do Bod 
' 

tom 11 

l2] t2 τὸ — 9 

t2) 

τι: 

Ι 

eb enero 

— —" 

I —— - - 

t) t9 tO (tO (PO (UO 9 CÜtO O9 

M 

355 δὲ] τε c» δύναμαι κρέκην τὸν icrov cl Pind O XIV 12^, 

fr 155,3, Aesch Sept 327, Soph Ant 611, Phil 712, Av Lys 1291 

356 λεγούςας X, λεγούςαις — 360 ἕνεκ᾽ (ef 366) 366 (0i 5] οὕνεκ᾽ 

ἐπὶ βλάβῃ 
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t ταῦτα κυρώεειας, ὥςθ᾽ ( leeyth 

8310 X "uiv θεοὺς παραετατεῖν, ἰπία ia 
|. καίπερ γυναιξὶν oócatc. da ba 4 

| 434—42 — 520—30 

Trochaica stropha: dimetrorum iv:1v; 1v interiecto ante 

clausulam monometro. Epodicae partis dimetrum alterum cum 

tertio synaphea coniunctum 441/92. 

Sequuntur antistrophum tetram iamb xum (xx xx mr) 

459—064 — 663—67 
- 

ἕτερον αὖ τι λῆμα τοῦτο €ià νυν ἴχνευε καὶ μά- 

κομψότερον ἔτ᾽ fj τὸ πρότερον T€U€ ταχὺ πάντ᾽ εἴ τις ἐν τό- 

ἀναπέφηνεν, ποις ἑδραῖος 

οἷα κἀςτωμύλατο, , ἄλλος αὖ λέληθεν ὦν. 

οὐκ ἄκαιρα, φρένας ἔχουςα 665 πανταχῇ δὲ ῥῖψον ὄμμα, 

καί {τι πολύπλοκον νόημα, καὶ τὰ τῇδε καὶ τὰ δεῦρο 

οὐδ᾽ ἀεύνετα, πιθανὰ πάντα. πάντ᾽ ἀναςκόπει καλῶς. 

tum mesodi loco: 

᾿ς piv τὸν ἄνδρα 

περιφανῶς δοῦναι δίκην. 

461 κατεςτ. 406 ὕβρεως 665 διάρριψον 

Antecedunt antistrophum tetram anap τν, item troch rv, in- 

teriecta trimetris iambicis 520—30 dimetrorum (ranap, xr troch) 

serie cum monometro, tum 581—73 tetrametris iamb xrur. 

|óei δὲ ταύτης τῆς Üppeoc ἧ- | 
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64 APICTOOA OYC 

TTAPABACIC 

185—845 

Antecedunt Mnesilochi anapaesti (metrr zi, rn, tum- 

ιν 1v- vr-). Chori commation (ἡμεῖς τοίνυν... παραβᾶςαι) ex- 

cipitur tetram anap xxvnur eum dimeirorum (xiv) serie adiectis 

monometris (1), tum epirrhemate singulari (830 ss). 

953—958 

ὅρμα, χώρει, an 

κοῦφα ποεὶν ἄγ᾽ ἐς κύκλον, leeyth 3. 

955 χε[ι]ρὶ εύναπτε χεῖρα, ῥυθ- ( "lecyth 
μὸν χορείας ὕπαγε Tca, | tro tro 4 

βαῖνε καρπαλίμοιν ποδοῖν ̓" glycon 

ἐπιεκοπεῖν δὲ πανταχῇ —— ia $a . X 

κυκλοῦςαν ὄμμα χρὴ χοροῦ | da ia 

karáctactv. ia 3 

959—862 — 963— 65 
(966—968) 

ἅμα δὲ καὶ ; "er 

960 γένος Ὀλυμπίων θεῶν 1 Ἰεονίι * 
μέλπε καὶ γέραιρε φωνῇ iro | iro 3 

πᾶςα xopouavei τρόπῳ. leeyth 2 

969 —76 — 971— 84 
πρόβαινε ποεὶ τὸν €(U»AUpav "ia" da 2 

970 μέλπουςα καὶ τὴν τοξοφόρον da “ἴα 2 | 

"Apreuiv, ávaccav ἁγνήν. T. ba * 

χαῖρ᾽ ὦ '€xdepre, irinar 

ὄπαζε bé νίκην. irinar E E 

Ἥραν τε τὴν τελείαν "da ba αἷς β 

μέλψωμεν ὥςπερ εἰκός, a ba js 

975 ἣ πᾶει τοῖς xopoiciv ἐμ- "da ia 2 

παίζει τε kai κλῇδας γάμου φυλάττει. Ln 4a θα P 9: 

Reiziana q v membra 972a/b pro sesquimetris esse coargu- 

untur respondente trimetro 976. 



O€CMOQOQOPIAZOYCAI 

ATLT  OSESGETES 985-—-989 

. 985 ἀλλ᾽ εἶα, πάλλ᾽, ἀνάςτρεφ᾽ εὐρύθμῳ ποδί, 

τόρευε πᾶςαν ᾧδήν. 

ἡγοῦ δέ γ᾽ ὧδ᾽ αὐτὸς c5, 

κιςςοφόρε Βάκχειε 

δέςποτ᾽, ἐγὼ δὲ κώμοις 

cé quUoyópoia μέλψω. 

E CTP 990 ---94 — 995 —1000 

| 990 εὔιον, ὦ Aióvuce, 

Βρόμιε καὶ CeuéAac παῖ, 

χοροῖς τερπόμενος 

κατ᾽ ὄρεα Νυμ- 

φᾶν ἐρατοῖς ἐν ὕμνοις, 

εὔιον εὔιον, εὐοῖ, 

ὐσγνόχον ἢ) ἀναχορεύων᾽ 

ANT 
- 995 ἀμφὶ δέ coi κτυπεῖται 

Κιθαζι)ρώνιος ἠχώ, 

μελάμφυλλά τ᾽ ὄρη 

δάςκια πετρώ- 

δεις τε νάπαι βρέμονται᾽ 

—— mL 

ἰ 

a 

εὐπέταλος ἕλικι θάλλει 

995 cui 998 καὶ meTp. vá. 

1015—1021 

015 φίλαι παρθένοι φίλαι, 

πῶς ἂν ἀπέλθοιμι καὶ 

τὸν (κύθην λάθοιμι; 

κλύεις; ὦ Tpocaubdi 

cé τὰν ἐν ἄντροις, 

1020 κατάνευςον, ἔαςον ὡς 

τὴν γυναῖκά μ᾽ ἐλθεῖν. 

ARISTOPHANIS cantica dig. Schroeder [1079] 

1017 λάβοιμι 1018/9 προςαιδουςςαι τας 

65 

trim 2 

14 "B. » E 

ia mol 9. 

er" mol 3 4 

e Dé 73. 

E NN LS ἃ 

v— -—- 4 

τι πε, ἃ 

ue e 9n 
1 

υ- "ἢ 3 5 

v— — ὃ 

u-— — 49 4 

ithyph 

Wn NE mU AUI του 

ithyph 

Lectiones cum multis huius fabulae locis, tum in hac stro- 

pha ingeniose quae videtur esse parodica admodum incertae. 

] cheses 

ται 4 

cr 4 
“ 

ba £s 

LU 3 
4 

4 



66 APICTOGANOYC 

1022 —1055 

MNHCIAOXOC ὡς ANAPOMCAA 

uetra, 

ἄνοικτος ὅς μ᾽ ἔδηςε τὸν τ ^ 34v 

πολυπονώτατον βροτῶν. SA 4 

μόλις δὲ γραῖαν ἀποφυγών à 3 

1025 campáv, ἀπωλόμην ὅμως. ia ia 4 

ὅδε yàp ὁ (κύθης φύλαξ "lecyth 

πάλαι épecrüc ὀλοὸν ἄφιλον "ro owes 

ἐκρέμαςεν κόραξι δεῖπνον. "tro tro 6 

ópQc; οὐ xopoiciv οὐδ᾽ ba ἴα 

1030 ὑφ᾽ ἡλίκων νεανίδων ls ia 

knuóv ἕετηκ᾽ Ééyouca, er tro 6 

ἀλλ᾽ ἐν πυκνοῖς becuoiciv ἐμπεπλεγμένη éirim 

κήτει βορὰ Γλαυκέτῃ mpóxkeiuat τῷ ithyph. 6 

γαμηλίῳ μὲν ob ξὺν ia ba 

1035 παιῶνι, δεεμίῳ δέ ida ba X 

γοᾶεθέ μ᾽, ὦ γυναῖκες, duc ia ia 

μέλεα μὲν πέπονθα μέλεος, "tro tro 

ὦ τάλας ἐγώ, τάλας, lecyth 6 

ἀπὸ δὲ ευγγόνων τάλαν᾽ ἄνομα πάθεα ὃ ὃ 

1040 φῶτ᾽ ἀντομένα, πολυδάκρυτον ᾿Αἴ- an (5) ὃ 

δα γόον φλέγουςα, pti 8 

αἰαῖ, αἰαῖ [€ €], Sp 8} 

ὃς ἔμ᾽ ἀπεξύρηςε πρῶτον, "tro iro 

ὃς ἐμὲ κροκόεν τζόδ᾽ évébucev: "tro" "iro 

1045 ἐπὶ δὲ τοῖςδ᾽ é(Cc» τόδ᾽ ἀνέπεμψεν "tro" tro 

ἱερόν, ἔνθα γυναῖκες. "phereer | 10 

ἰὼ [uoi] μοίρας ἄτεγκτε δαῖμον, θα ithyph 

ὦ κατάρατος ἐγώ, --οὧὐ--- ο---- 

τίς ἐμὸν οὐκ ἐπόψεται ' "leeyth 

1050 πάθος ἀμέγαρτον ἐπὶ κακῶν παρουείᾳ ; irim 10 

εἴθε με πυρφόρος αἰθέρος ἀςτήρ “-- da da 

τὸν βάρβαρον éEoAécetev: paroem 



J 
E O€CMOQOOPIAZOYCAI 61 

; οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀθανάταν φλόγα λεύεςςειν da da 

| écriv ἐμοὶ φίλον, ὡς ἐκρεμάεθην da da 8 36 

λαιμότμητ᾽ ἄχη δαιμόνι᾽, αἰόλαν ὃ ὃ 

1055 vékuciv ἐπὶ πορείαν. "éthyph δ᾿ 

1021 ἐφεςτηκ᾽ 31 ψῆφον κημὸν 39 τάλαν ἄλλὰν 40 φῶτα 

λιτομέναν et φεύγουςαν A, φῶτ᾽ ἀντομένα Σοὶ 41 φεύγουςαν 

54 δαιμόνων 
1065—1072 

Anapaesti (ὦ Νὺξ ἱερά) dimetrorum xxvi adiectis varie mono- 

metris vir, 
| 1136 —1159 - 

- ΤΠ]αλλάδα τὴν φιλόχορον ἐμοί —vv— ὧὖσϑυ-- 
1 δεῦρο καλεῖν νόμος ἐς χορόν, --υυ-- ουὁυ--ῆῶὡοὟο -- 

παρθένον ἄζυγα xo(U»pnv, --υυ--οο-- -- 6 

140 ἣ πόλιν ἡμετέραν ἔχει --᾿ὁὁου -- w—u— 

καὶ κράτος φανερὸν μόνη glycon 

; κληδοῦχός τε καλεῖται. phereer 

| φάνηθ᾽, ὦ τυράννους δα ba 

ςτυγοῦς᾽, ὥςπερ εἰκός. ; δα δα 10 16 

145 δῆμός τοί ςε καλεῖ γυναι- glycon 

κῶν ἔχουςα δέ μοι μόλοις ya^ 

εἰρήνην φιλέορτον. pherecr 6 

fiker(e δ᾽ εὔφρονες, ἵλαοι, —vuwu—  υ--΄ὁ -- 

πότνιαι, ἄλεος ἐς ὑμέτερον, νυν-- νυυ--ῦὖῦ -- 

150 ἄνδρας ἵν᾽ οὐ θεμίτ᾽ εἰςορᾶν — vu v— υ--οῦυ -- 

ὄργια ceuvà θεοῖν, tva λαμ- --ὗἦὟὖ΄Ἣὺὖ - υὐ--οῦ -- 

πάςι φαίνετον ἄμβροτον ὄψιν. | paroem 10 16 

115 μόλετον, ἔλθετον, ἄντομεθ᾽ ὦ VV U— ουὐ--ου-- 

Oecuogópu πολυποτνία, —vv— vwwvo-— , 

εἰ καὶ πρότερόν ποτ᾽ ἐπηκόω -----οαυὐ-- wuu— u-— 

ἤλθετε, νῦν ἀφίκεςθἾον] ἱκετεύομεν --υυπτυυ π-τυῦυ---οῦ 

ἐνθάδ᾽ ἡμῖν. [- V --- 9.9 

51 θεαῖν 58 ἤλθετον 

5* 

i150 οὗ δὴ ávópáciv οὐ θεμιτὸν (— οὗ δηλονότι xtA?) 

Clauditur fabula duobus coryphaeae tetrametris anapaesticis, 



BATPAXOI 

XA(P(NOC) KATAKEA€YCMOC . 

208 ΧΑ ὦ ómóm, ὦ ómóm. e Οὗ 
AMOIBAION 

B(ATPAXOI) A(IONYCOO) - 

209—068 

B βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ, leeyth 

210 βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. lecyth 

λιμναῖα κρηνῶν τέκνα, “ἴα ΟΥ̓ 

ξύναυλον ὕμνων βοάν | ia cr 

φθεγξώμεθ᾽, εὔγηρυν ἐμάν “ἴα ch 

ἀοιδάν, δα 

κοὰξ κοάξ, ia 

215 ἣν ἀμφὶ Νυεήϊον 4a er 

Διὸς Διώνυςον ἐν [ἴα ΟΥ̓ 

Λίμναις[ιν] ἰαχήςαμεν, U4a er 
ἡνίχ᾽ ὁ κραιπαλόκωμος enopl 

τοῖς iepoici Χύτροιει enopl 

290 χω-ρεῖ κατ᾽ ἐμὸν τέμενος enopl 

λαῶν ὄχλος. 4a 

291 βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. leeyth 

Δ. ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι : ia 4a 

τὸν Óppov, ὦ κοὰξ κοάξ᾽ ic ia 

ὑμῖν δ᾽ icuc οὐδὲν μέλει. 4a | 4a 

396 B βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. leeythi 

A ἀλλ᾽ ἐξόλο’ θ᾽ αὐτῷ κοάξ "4a. 18 

οὐδὲν γάρ écr', ἀλλ᾽ ἢ κοάξ. ; 4a | ia 

M — 0 P m— S ——ÀÁÀÀ 0 —XÁÓ—]Ó 8 r— Án — 

τῷ -1 

———— — M 

m a 
"ro co ho co to ce τὸ [2] ro τὸ τὸ co cu τὸ o o τὸ τὸ τὸ τῷ τὸ 



APICTODANOYC BATPAXOI 

εἰκότως γ᾽, ὦ πολλὰ πράττων᾽ tro 

ἐμὲ γὰρ Écrep£av {μὲν εὔλυροί τε Μοῦκαι ^tro 

καὶ. κεροβάτας TTàv ὁ καλαμόφθογγα παίζων, ἐγο - 

προςεπιτέρπεται δ᾽ ὁ φορμικτὰς ᾿Απόλλων, "tro . 

ἕνεκα δόνακος, ὃν ὑπολύριον 

ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω. lecyth 
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. lecyth 

ἐγὼ δὲ φλυκταίνας τ᾽ ἔχω, ia 

yd) πρωκτὸς ἰδίει πάλαι, ^ia 
κᾷτ᾽ αὐτίκ᾽ ἐκκύψας épei — 4a 

βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. — lecytli 

ἀλλ᾽ ὦ φιλῳδὸν γένος, "4a 

παύςεαςεθε. B μᾶλλον μὲν οὖν "4a 

φθεγξόμεςθ᾽, ei δή ποτ᾽ εὐ- lecyth 
ἡλίοις ἐν ἁμέραιειν tro 

ἡλάμεςθα διὰ κυπείρου tro 

καὶ φλέω, χαίροντες ᾧῳδῆς iro 

πολυκολύμβοιςι(ν) uéAec(c)iv "tro 

ἢ Διὸς φεύγοντες ὄμβρον tro 

ἔνυδρον ἐν βυθῷ χορείαν "tro 

αἰολὰν ἐφθεγξάμεςθα ᾿ tro 

πομφολυγοπαφλάεμαειν᾽ leeyth. 

βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. lecyth 

(κοὰξ κοάξ» — (remis verberans) ia 
τουτὶ παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνω. ἴα 

δεινὰ τἄρα πειςόμεεςθα. . tro 

δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων tro 

εἰ διαρραγήςομαι. lecyth, 

βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. leeyth 

{βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ) — (sicuti supra)  lecyth 

oiud)Zer'" οὐ γάρ uot uéAet., "4a 

ἀλλὰ μὴν kexpa£óuecOd v, tro 

ómócov ἡ φάρυξ ἂν ἡμῶν "tro 

χανδάνῃ δι᾽ ἡμέρας, lecyth 

βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. lecyth 

tro 

"tro 

“7 

iro 

tro 

"4a 

tro 

tro 

iro 

tro" — tro 

tro 

"tro "iro Ὁ 

iro 

e eo 

— — 

|t9 t9 PO ὃς ὃ (5 t0 - tO tO τὸ τὸ tO tO tO t0 tO tO τὸ ἔὸ 

—— ——. 

jo co ὦ ἃ deo co c£ ca [ἢ e ὦ 

—— —M Q——€— c — M —M -—— 

Dec 



10 APICTOOCANOYC 

2601 Δ (βρεκεκεκὲξ κοὰξ kodE'» lecyth 9 

τούτῳ γὰρ οὐ νικήςετε — ia — ia E 

B οὐδὲ μὴν ἡμᾶς có πάντως --- iro — tro ? 
Δ [οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἐμέ] 

οὐδέποτε᾽ κεκράξομαι γάρ, ἐγο ἐγὸ 3 

265 κἂν [με] δέῃ 5i ἡμέρας, lecytli 2 

«βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ), leeyth 2 

66 ἕως ἂν ὑμῶν ἐπικρατήεσω. γο — "tro 2 
τῷ κοάξ. ΟΥ̓ τ 

βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. ἰθοψέϊι 3 

68 Δ ἔμελλον ἄρα 

παύςειν ποθ᾽ ὑμᾶς τοῦ κοάξ. trim 3 

TTAPOAOC 

323—469 
323—936 — 340—53 

Ἴακχ᾽, ὦ πολυτιμή- [λυ----- υὦυὐ-- -- 

τοις [ἐν] ἕδραις ἐνθάδε ναίων, ᾿ξ ἐλ τς 
25 Ἴακχ᾽, ὦ Ἴακχε, "Wee ue Sm 

ἐλθὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύεων MT λυ cEESAM 

óciouc ἐς θιαςώτας, acere ποθι e ETE 

πολύκαρπον μὲν TIVÓdCCUV | TURO, Aue s 

περὶ κρατὶ ci) βρύοντα ΠΕ τ 7 reos 

j30 crépavov μύρτων, θραςεῖ δ᾽ ἐγκατακρούων .,.,.-.- -- ὦ---- uyy—— 

ποδὶ τὰν ἀκόλαςτον Ὁ SUPE TWNETIAL, τὰ 

φιλοπαίγμονα τιμάν, MAREA, LABES της, 5.0 

Χαρίτων πλεῖςτον Éyoucav μέρος ἁγνᾶν, οὐ... LA au AC ΩΣ 

ἱερὰν óctotc μύεςταις χορείαν. USE, IONS ME T γι τς 

351 φέγγων] φλέγων codd 

812 ---ΠῸ — 811—81 

(antecedunt coryphaei tetram anap χνπι) 

χώρει [5n] vuv πᾶς ἀνδρείως ———— —— — 

eic τοὺς εὐανθεῖς κόλπους E NER 

λειμώνων ἐγκρούων ———— ἌΡ uar ας τὰ 

375 κἀπιςκώπτων NN Y 

καὶ παίζων xai yAeudZuv: e Nn 

ἠρίετευται δ᾽ ἐξαρκούντως. ----ὦ- -------- 

Ι l 

! 

[ 

t9 t9 - a d$ ἴθ 

es - 

[5] 



BATPAXOI 11 

384—88 — 389—93 Ddf* 

CTP (antecedunt coryphaei tetram anap m). 

Δήμητερ, ἁγνῶν ὀργίων "a ἴα 
385 ἄναςεα, εὐμπαραετάτει | ia ἴα | 

καὶ cie τὸν εαυτῆς χορόν, da 

καί μ᾽ ἀεφαλῶς πανήμερον “ἴα 

παῖςαί τε καὶ χορεῦςαι᾽ "is | 

ANT 
καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ- 

390 πεῖν, πολλὰ δὲ «ςπουδαῖα xai 

τῆς εῆς ἑορτῆς ἀξίως - 

παίεαντα καὶ ckunpavra νι- 

κήςαντα ταινιοῦεθαι. [ 

898—403 — 404-- 8 — 409 —18 Ddf* 

(antecedunt coryphaei interiectio ἄγ᾽ eia [y — ^^, — 440] cum 

duobus tetram iambithyph |440—3 — 444 —7]). 

Ἴακχε πολυτίμητε, τέλος ἑορτῆς uet sane he rg 

ἥδιετον εὑρών, δεῦρο cuvakoAoU8et "ia "4a" ba 53 

πρὸς τὴν θεόν "da ἢ 1 
καὶ δεῖξον, ὡς ΝΠ [1 

ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. "ia "ia bals 
(ephymn) Ἴακχε φιλοχορευτά, ευμπρόπεμπέ ue. $a ia dec 1 

398 μέλος 404 coi γὰρ (— Suid) καταςχίεωμεν (— AH, κατε- 

cxícu μὲν vulgo), tum parenthetice é£nüpec (— E, κἀξ. vulgo) κτλ 

Heiberg Nord Tidskr ser III vol VII 6 405 τόδε τὸ] τόνδε τὸν 

416—18 — 19—21 — 22—4 — 25 — 7 — 28—30 --- 31—3 — 34--6 

— 431 — 39 Ddf*^ 

(antecedunt Dionysi Xanthiaeque trim duo) 

βούλεεθε δῆτα κοινῇ ia ba 2 

«κώψωμεν "Apxébnuov, ia ba 2 

óc ἑπτέτης ὧν οὐκ ἔφυςε φράτερας, irim Ξ 

β 418 φράτορας | 
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448— 583 — 454— 59 

(de vv 440—474 v supra) 

χωρῶμεν ἐς moÀuppóbouc ia ia 8 
λειμῶνας ἀνθεμώδεις, Tti». ba 2 X* 

450 τὸν ἡμέτερον τρόπον [--υὐὔυ-ο-- (2 

τὸν καλλιχορώτατον ls vum 
παίζοντες, ὃν ὄλβιοι σπτυ υ-ου-- 3 

Μοῖραι ξυνάγουειν. ——uvu— -— 34 

De dimetris acephalis cf ad eq 1111. 

534—41 (X) — 49—48 (A) — 90—97 (X) — 598-604 (ZANGIAC) 

ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός écti ls iro 

535 νοῦν ἔχοντος καὶ φρένας xai iro iro 

πολλὰ πε (memÀeUKÓTOC iro er 6 

μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ T adi tro 
πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον iro tros 

μᾶλλον, ἢ γεγραμμένην | tro cr 6 
eikóv' écrávai, λαβόνθ᾽ ἕν [tro tro 

ςχῆμα τὸ δὲ μεταςτρέφεεθαι liro^- — tro 4 
540 πρὸς τὸ μαλθακώτερον tro e Y 

δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός écri tro tro 
καὶ φύςει Θηραμένους. lef er a4 

TTAPABACIC 

674—85 — 106 —17 

(subsequentibus tetram troch vicenis) 

Moóca χορῶν ἱερῶν émifn- (— 9 v — νυ--υυ--- (3 

615 θι xai ἔλθ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἀοι- | UU—wuu— ου--“-- l 

δᾶς ἐμᾶς το -Ξ 1 

τὸν πολὺν ὀψομένη λα- , -πτυυν-- υὐ-- ἘΞ 8 

ὧν ὄχλον, οὗ cogíat | — uwv-— u—^77— 8 

μυρίαι κάθηνται. --υ-ὴν-- -.14 1n 
φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ οὗ ( vu—uu— υὐ---ο--" 

δὴ χείλεειν ἀμφιλάλοις | 

680 δεινὸν ἐπιβρέμεται ex xi! A enr τ νιν δι, 

Opnkía xeubuv —.— y— -— 8 
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. ἐπὶ βάρβαρον éZouévn πέταλον᾽ ων-του--ἰὧὺ ττὧὖξ- 

τρύζει δ᾽ ἐπίκλαυτον ἀη- (υ)- |— υυὑ-ουυ -- 

δόνιον νόμον, tc ἀπολεῖται, UU—wuu— οὁ-- ἘΞ 

685 κἂν ἴςαι γένωνται. —vu— v— — 8 

674/5. το Non temere in parabaseos odis post alteram 

periodum quinariam mesodice interici monom bacch videtur, 

κάθηνται spectatores, ὁ μικρός Cleophon 683 κελαρύζει Εἰ 

(Suid), κελαδεῖ V 

Antistrophi v 2 duarum thesium contractioni ipse quoque 

subicit syllabam οἱ (οἰ-μώξεται). | 

814 —17 — 18—21 — 22—25 — 826 —2?9 

| νῦν yàp ἀγὼν cogíac ὁ [δε] μέγας χω- | — uU —wu —wus—-— 2 

i pei πρὸς ἔργον ἤδη. tthyph 3 

Radermacher p 270ss. Odae bigis trochaicis (bis πὶ m n —) 

Ϊ 879. 881 *alem De 'agonis? (895—1198) partibus luculente 

praemittitur προῳδικὸν 

ἢ που δεινὸν épifpeuérac χόλον [oxyde —wuu—ww 

| ἔνδοθεν ἕξει --οὧοὐ--- 3 

- 815 ἡνίκ᾽ ἂν ὀξύλαλον παρίδῃ θή- --οὐ-τοὺ ---οὧυὑυ--- -- 

| vovroc ὀδόντα bim nt 3 
| ἀντιτέχνου᾽ τότε δὴ μανίας — uU u— υὐὑ---ὐ-- 2 

ὑπὸ δεινῆς VEN MU — 1 

ὄμματα crpoficera:. . lecyth e.t 

| 815—84 

- 815 ὦ Διὸς ἐννέα παρθένοι ἁγναί --“--πῷ —ug—-— 2 

Moócat, λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας (—— τοῦ —vuo—vuo(2 

di καθορᾶτε τ υ ᾿ ἱ iu 

ἀνδρῶν γνωμοτύπων, ὅταν eic ἔριν (——-—us --οὐ---οὧΟὐ (53 

ὀξυμερίμνοις | —uu—— | 1 

ἔλθωςι crpegAoici moAaícuactv ———— --οαὑ--οὧὐ (53 

ἀντιλογοῦντες, —u— wu | 1 

ἔλθετ᾽ ἐποψόμεναι δύναμιν --ὧὐὔὐ-πτωου —uu— 2 

. 880 δεινοτάτοιν «τομάτοιν πορίςαςθαι —wu—wu —wu-—-— 3 

I ῥήματα καὶ παραπρίςεματ᾽ ἐπῶν. —wu—wu —uuvu-— 5 
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896—97 — 98—99 — 900 —1 — 902—4 

— 998—94 —95— 97 — 98 — 1000 —1001— ὃ 

antecedente utrobique dimetro anapaestico (895 — 992 

[— Aesch fr 131, 1 N?p, inserto ultimae strophae post dime- 
irum prius monometro trochaico (903 — 1001^). 

Tribreves nonnisi in prima stropha (896 ss — 998 ss) oc- 

currunt. 

895 (καὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιθυμοῦμεν) ἘΞ ἘΞ τεῦ rw ΟΝ 

παρὰ ςοφοῖν ἀνδροῖν ἀκοῦςαι, συ Σ“--Ἕ -- ὁ --- ς 

τίνα λόγων, (τίν᾽) ἐμμελείας (Ξ.--ὖο-. --ὁ -- | 2 
ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. ΞΞὸ ----- -οὧὐ ΓΗ 

895—97 — 993—94 897 ἐμμέλειαν 

Siürophae excipiuntur tetrameiris iambicis (905 —70) et 

amoebeo inter Euripidem et Dionysum iambico (971— 91) 

[admixtis enopliis 984. 87], metrorum χα), antistrophi ana- 

paesticis tetrameticis (1004—76) et anapaestico inter Aeschylum 

et Dionysum amoebeo (1077—98, metrorum xxm. xix^). 

1099 —1108 — 1109 —18 

(trochaica chori cantilena dimetrorum vi: vi; i1) 

1099 μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖκος, 

ἁδρὸς ὁ πόλεμος ἔρχεται. 

1100 χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, 

ὅταν ὁ μὲν τείνῃ βιαίως, 

ὁ δ᾽ ἐπαναςτρέφειν δύνηται 

κἀπερείδεςεθαι τορῶς, 

ἀλλὰ μὴ v ταὐτῷ xáOncOov: 

ἐςβολαὶ πολλαὶ γάρ εἰει 

χἄτεραι ςοφιςμάτων. 

i105 ὅ τι περ οὖν ἔχετον ἐρίζειν 

λέγετον, ἔπιτον, ἀνὰ δ᾽ ἔρεεθον 

τά τε παλαιὰ καὶ τὰ καινά, 

κἀπ κινδυνεύετον λε- 

πτόν τι καὶ ςοφὸν λέγειν. 

1106 ἀναδέρετον 

1109 εἰ δὲ τοῦτο καταφοβεῖςεθον 

μή τις ἀμαθία Tpocfj 

1110 τοῖς θεωμένοιςειν, ὡς τὰ 

λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντ 

μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦθ᾽" duc 

οὐκέθ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 

ἐςτρατευμένοι γάρ eiciv 

βιβλίον τ᾽ ἔχων ἕκαετος 

μανθάνει τὰ δεξιά. 

1115 αἱ φύςεις τ᾽ ἄλλως κράτιςτ 

νῦν δὲ kai παρηκόνηνταν 

μηδὲν οὖν δείςεητον, ἄλλ 

πάντ᾽ ἐπέξιτον θεατῶν Y^ 

οὕνεχ᾽, ὧς ὄντων coguv; 
ὶ 
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1251— 53 — 1254—506 

τί ποτε πρᾶγμα γενήςεται; —vy—u u—u— $3 

φροντίζειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, ———vu ὑ-ου- (3 
τίν᾽ ἄρα μέμψιν ἐποίςει. "^uy—v v— — Ix 

1257— 60 (delebat Meineke) 

θαυμάζω γὰρ ἔγωτ᾽, ὅπῃ glyc 2 
μέμψεταί ποτε τοῦτον pherecer 9 

τὸν Βακχεῖον ἄνακτα, phereer 3 

1260 καὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. ^. phereer 2? 

| 1264 —717 

. €(YPITTIAHC) A(IONYCOC) 

!hcses 

ΕΦθιῶτ᾽ ᾿Αχιλ- [----ὖᾷ΄’͵ -- 
᾿ λεῦ, τί ποτ᾽, ἀνδροδάϊκτον ἀκούων ἰ--οὐ--οὁ --οαὐ---- 6 
$5 ἰὴ κόπον, οὐ π[ε]λάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; (.--)ουυ --- ----- οὐ--  —4 

Ἑρμᾶν μὲν mpóYo-, Ex En. 

vov Tíouev γένος οἱ περὶ λίμναν, --υυ-τυ --υυ --- -- 6 

ἰὴ κόπον, οὐ π[ε]λάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; (υ---)υυ ------ ---οὐ-- -- 4 

Δ δύο coi κόπω, Αἰςεχύλε, τούτω. υ-ο- υυ- - 4 

e € κύδιςτ᾽ ᾿Αχαιῶν ᾿Ατρέως πολυ- pus uU — —uJg—wuww 

κοίρανε uáv8avé μου παῖ, --οὐ--ὁυ --Ἕἴ( — 8 

(0 ἰή κόπον, οὐ π[ε]λάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; (υ---)ου ------ ---- uu— -- 4 

Δ τρίτος, Αἰςεχύλε, coi κόπος οὗτος. υυ--τοῦυ -- οὦὁ-- X4 

 Εεὐφαμεῖτε, μελιεςονόμοι, δόμον -------ᾷὡ΄όυ --ο.ὧ΄ὐ--Οὐ 

| ᾿Αρτέμιδος πέλας οἴγειν, --οὧὐ--αα᾽ -- -- 

5 ἰὴ κόπον, οὐ π[ε]λάθεις ἐπ᾽ ἀρὼ τάν; (υ---)υυ -------(΄ύ--  - - 

|. κύριός εἰμι θρο- -τ-οὐ---οὧὐ 

: e€iv ὅδιον κράτος αἴειον ἀνδρῶν, --ουυ---ὺ —wus— - 6 

ἰὴ κόπον, οὐ π[ε]λάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν. (υ---)ου --- -- - οὐ- -- 4 
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1285 —1295 

(praemissis bis trinis [ux A et τι €, τ AJ trim iamb) 

1285 € ὅπως 'Axa1- V —uy-— pets | 

ὧν 6(0povov κράτος, Ἑλλάδος PUES Mc —wuu-—— 

[το]φλαττοθραττοφλαττοθρατ, lecyth 

Coírra, δυςα- [--υἡυ-- 

μεριᾶν πρύτανιν κύνα, πέμπει, luu 0 ον 

[τοἰ]φλαττοθραττοφλαττοθρατ, lecyth 

civ δορὶ xai --ὑὐ -- 

χερὶ πράκτορι θούριος ὄρνις, Rip υν — — 

1290 [το]φλαττοθραττοφλαττοθρατ, leeyth 

κυρεῖν παρα- V —uv— 

ς«χὼν irauaic kuciv ἀεροφοίτοις, —wuu—wuJ —we— —| 

[το]φλαττοθραττοφλαττοθρᾶτ, leeyth 

- τὸ ευγκλινές τ᾽ ἐπ᾿ Αἴαντι (Eígpoc), ia ba er 

1295 [το]φλαττοθραττοφλαττοθρατ. leeyth, 

1309—-28 

A(ICXYAOC) A(IONYCOC) 

A ἁλκύονες, ai παρ᾽ ἀενάοις —"".-— υσῦυ-- (3 

θαλάεςεας | v— — Γ 

1310 κύμαςι «τωμύλλετε, lecyth 2 

τέγγουςαι voríaic πτερῶν ———u v—v— 8 

pavici χρόα 5pociZóuevar uwvwuv —uv— 23 9i 

1313 αἵ θ᾽ ὑπωρόφιαι κατὰ (vu víi- — u—wu —vo—u(3 - 

ας ei(et etet εἰει)- | | 

Aiccere δακτύλοις ----- τυ v—vu— ἃ 

φάλαγγες θαι ἐς | 

1315 ἱετότονα πηνίεματα, lecyth 2 

κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας, —Jw— που -- 9 9 

ἵν᾽ ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελ- ὐπυ v—v— 2 

pic πρῴραις κυανεμβόλοις ἔρμα o m M 

μαντεῖα καὶ craóbíouc. -- πὸ --,Ηἦὄωυ--.-ὄ 5. 

1320 οἰνάνθας γάνος ἀμπέλου, ——-—vy v—u— 3 

βότρυος ἕλικα παυείπονον. «συυσυ --ὧν -- 3 
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 m€píBaAM, ὦ τέκνον, ὠλένας. w——u vu—u-— 9 12 

ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον; Δ ὁρῶ. υπτττ υ υ-οου-- 2 

ΠΑ τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς; Δ ὁρῶ. υ--τ-τ ὖὖ v—vu— 4 

Α τοιαυτὶ μέντοι ςὺ ποῶὼν ———-— - ουυ- 9 

τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν, ———v. v—uvu— 8 

ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον | vv—u ur-u— 29 

Κυρήνης μελοποιῶν; ———u υ- πο 2 19 

. 1309. 1313. Euripidis licentia irridetur non sine amplificatione 

quadam; cf El 437 ei Grundr $ 242. 
Sequuntur duo Aeschyli trim iamb. 

1331— 63 

Α ὦ Νυκτὸς keAatvogarc ——-—.u —vuv— 3 

óppva, τίνα μοι — — —we— 1 

δύςτανον ὄνειρον πέμπεις ἐξ ——w— -------- 15 

ἀφανοῦς 'Aíba πρόμολον, ψυχὰν νυ --τυ --- ὧὦὐ --- --- --- 13 

ἄψυχον ἔχοντα μελαίνας ----οὖ--ὀἨὈὦὐὖ-- —123 9 

Νυκτὸς παῖδα φρικώδη δεινὰν ὄ- ὃ ὃ 3 

ψιν μελανονεκυείμονα, b νυυυ v—uy-- | 2 

φόνια φόνια bepkóuevov, uu M δα 3 

μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα; Vou uM 2 ἢ 

ἀλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅψατε ,—voo—us --᾿οὐ- οὐ (3 

κάἀλπιςΐ τ᾽ ἐκ ποταμῶν δρόςον ἄρατε ἔπ -—- 3 

θέρμετε θ᾽ ὕδωρ, . --οὐ --- --- 1 

ὡς ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύςω᾽ ---- ---οὐ --οὐ--υ (9 

ἰὼ πόντιε δαῖμον. I v'v-— —123, 

τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἰὼ ξύνοι- leeyth 2 

κοι, τάδε τέρα θεά- e - er 2 

cacOe* τὸν ἀλεκτρυόνα er^ er^ 2 

uou ξυναρπάςαςα φρού- lecyth 3 

ón Γλύκη. er x54 

Νύμφαι ὀρεςείγονοι — enopl 2* 

ὦ Μανία, ξύλλαβε. enopl dd 

ἐγὼ δ᾽ à τάλαινα A) E es uie 2 | 

Tpocéyouc' ἔτυχον ἐμαυτῆς A— "M ὦ---- 3 



1350 

1355 

1360 : 

18 

épyotci λίνου uecróv ἄτρακτον 

ei(e) (ει) (e) (e)Aiccouca χεροῖν, 

κλωςτῆρα πο(ι)οῦς᾽, ὅπως 

κνεφαῖος εἰς ἀγοράν 

φέρους᾽ ἀποδοίμαν. 

ὁ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰθέρα 

κουφοτάταις πτερύγων ἀκμαῖς, 

ἐμοὶ δ᾽ ἄχε᾽ ἄχεα κατέλιπε, 

δάκρυα δάκρυά τ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 

ἔβαλον ἔβαλον à τλάμων. 

ἀλλ᾽ ὦ Κρῆτες, Ἴ- 

δας τέκνα, τὰ τόξα (T€) λα- 
βόντες ἐπαμύνατε τὰ 

κῶλά τ᾽ ἀμπάλλετε κυ- - 

κλούμενοι τὴν οἰκίαν. 

ἅμα δὲ Δίκτυνα παῖς ó[preuic] καλά 

τὰς κυνίεκους ἔχους᾽ ἐλθέτω 

διὰ δόμων πανταχῇ. 

CU 5, ὦ Διὸς {παῖΣ, διπύρους ἀνέχουςα 

λαμπάδας ὀξυτάτας χε- 

ροῖν, Ἑκάτα, παράφηνον 

ἐς Γλύκης, ὅπως ἂν εἰςελ- 
θοῦςα qupácu. 

APICTOQGANOYC 

ia 

enopl 

enopl 

iro 

er 

1336 ὃ - ὃ - ὃ 4- ὃ -- da 4- ithy (ix metir) 

1345 ia cr 1360 SCT KUviCkac 

er 

enopl [9] we e co [o] xo. τὸ io τὸ 

— «“--.. 

bo τῷ dO τῷ 

tro 

8. 

1341 da sp 

Periodorum (1381--- 68 ratio 

IX : IX, IX : IX, VIII [i11] vir x: x viri [iri] vin — a! a! a*a*a?a? 1 , 

1370 X ἐπίπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί" 

1375 

τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 

νεοχμόν, ἀτοπίας πλέων, 

ὃ τίς ἂν ἐπενόηςεν ἄλλος; 

μὰ τόν, ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις 

ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 
ἐπιθόμην, ἀλλ᾽ dióunv ἄν 

αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. 

"ro 

"tro 

"ro 
Iro" 

—Á—X 

"er 
e» 

er 

to τὸ ἰῷ τὸ 

ex P] e 

τ τὸ τὸ τὸ 
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1482—90 — 1491— 99 

μακάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων UNO 6 ode 2 

ξύνεςιν ἠκριβωμένην. "lr er. 23 
πάρα δὲ πολλοῖειν μαθεῖν. "iro — er 2 

485 ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοκήςας "tro — "tro" 5 οἵ 1973/4 
πάλιν ἄπειςιν οἴκαδ᾽ aó[801c], "tro er ^^. 

ἐπ᾿ ἀγαθῷ μὲν τοῖς πολίταις, "tro — tro a3 
ἐπ᾽ ἀγαθῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ, *iro — iro 3 
ξυγγενέει τε kai φίλοις(ιν, "iro*- iro 3 

4490 διὰ τὸ cuveróc εἶναι. Ww ΡΣ, PEERS 

1490 ithyph 

Sequuntur anapaestica metra A xiv:xiv, A et TTAOYTONOC 

x; vin:vmnr Denique chori exeuntes prosequentis: 

1528—33 

 dactylica trimetra bis trina. 

1528—33 De incisionibus (praeter 1529) ad 81488. 



EKKAHCIAZOYCAI 

TTAPOAOC 

289—99 — 300 —10 

Antecedunt coryphaeae teiram iamb iv. 

χωρῶμεν eic ἐκκληείαν, "4a "4a 2 

ὦνδρες. ἠπείληςε γάρ leeyth 2 

290 ὁ Occuo0érnc, ὃς ἂν σσπτυ u—u— 

μὴ TU) πάνυ τοῦ κνέφους | 3—wv v—v— 4 

ἥκῃ κεκονιμένος, rd vie 7 ARE 
créppuv «κοροδάλμῃ, σπου v— — 4 

“ βλέπων ὑπότριμμα, μὴ Ὁ ΞΟ aos 

δώςειν τὸ τριώβολον. | wen 

ἀλλ᾽, ὦ Χαριτιμίδη — —u u—u— 

καὶ (μίκυθε καὶ Apáxnc, οσττυ υὑ-ου-- 

ἕπου κατεπείγων, σπου v— — 86 

ςαυτῷ προςέχων ὅπως g —w u-—u— 

395 μηδὲν παραχορδιεῖς | —-——uU υ--᾿ᾷἧῷο-- 

ὧν δεῖ ς᾽ ἀποδεῖξαι᾽ --- ὦ υ- — 6 

ὅπως δὲ τὸ εύὐμβολον J—u u—uy— 

λαβόντες ἔπειτα πλη- vU —J u—vu— ,4 

cíot. καθεδούμεθ᾽, ὡς jg —wu u—u— 

ἂν χειροτονῶμεν ——u u— — 14 

ἅπανθ᾽ ὁπός᾽ àv δέῃ g—w€ w—u— 

τὰς ἡμετέρας φίλας -“-- --ππὸ υ--ὖὧ-- 4 

καίτοι τί λέγω; φίλους ' ---το υ--ὐ-- 

γὰρ χρῆν μ᾽ ὀνομάζειν. ——u u— — 4 

392 BÀ. ὑπ. CT. Ck. $93 Xyoptriutam 
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483—92 — 493—503 

Antecedunt coryphaeae monom anap (ἔμβα, χώρει), item 

iamb (crpégpou, ckómei), interiecto tetrametro, tum tetrametra 

iamb rr. 

Chori canticum iambicis periodis continetur metrorum 

1V— [rr] 1v^, τι - 11 (11] 1v7, subsequentibus tetraimetris quaternis. 

513 —16 — 517—19 

Coryphaeae tetrametris anapaesticis tribus totidem tetra- 

metris respondet Praxagora. 

571—581 - 

Ὅν δὴ δεῖ ce πυ- ------οὖὄὐὔ 

κνὴν φρένα καὶ φιλόςοφον ἐγείρειν ἰ---ουὐτπτοὺῦ --του ---- 

)povrib' ἐπιςταμένην --““--- υ-- 

ταῖςι φίλαιειν ἀμύνειν. --“- ῳυ--- 

οινῇ γὰρ ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ[ςιν] ILL gU) LL 
)xerat γλώττης ἐπίνοια, πολίτην -u—— --Ὃᾧᾷὑὑ- ωο---- 

fjuov ἐπαγλαϊοῦςα ---α-- ww-—"V 

υρίαιειν ὠφελίαιςει βίου - -u——  —w— ο- 

ἡλοῦν ὅ τί περ δύναται -τ-ωῊὺἵἢὺοἱ᾽ —— 

ἰατρός, (ὡς δεῖται τε ςοφοῦ τινος ἐξευ- qud —M— M 

ρήματος ἡ πόλις ἡμῶν. M ΩΝ Aem ie 
ἰλλὰ πέραινε μόνον --  -- ωὦω-- 

᾿ῆτε δεδραμένα μήτ᾽ εἰ- ——— οο-- 

ρημένα TU) πρότερον᾽ MER υυ-- 

τιἰιςοῦςι γὰρ ἢν τὰ παλαιά —-Lug-- υὧὦὖ-«:ὺ 

πολλάκις θεῶνται. ithyph 

511—581 Canticum magnam partem chalcidicum, 1 da -Ε clau- 

sula alceaica (15 vou. .) 571 Ye] γὰρ τοί ve HR, γάρ τοι vulgo, 

γάρ τι Ald — 580 paroem 581 tihyph 
Subsequuntur tetram anap cvnur cum dimetrorum xix serie 

adiectis monom mr. 

In cantici versu primo interpretando cum optio dari videa- 

tur inter trimetrum dactylicum (heroum aeolicum) et tetra- 
metrum chalceidicum, primum quaerendum erit, in chalcidicis 

numeris imitandis num molossum cum ionico pentasyllabo vel 

bis soluto coniunctum, — — — J,— "4 admittere Aristophanes 

ARISTOPHANIS cantica dig Schroeder [1079] 6 

δ δ CÓ D ΒΝ bà δ 

ssh b D ὑ»δὃὲδὃιὲ 15D C δ M5 
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voluerit; deinde metrica q. v. productio qiMócópov, quam emen- 
dando tollere frustra conati sunt, in epico versu non inau- 

dita num pariter quadret in numeros ionicos, nisi forte de 

thesi correpta vel acuta cogitas cll non solum creticis quibus- 

dam trochaeisque, velut Ach 285, sed enopliis etiam numeris 

velut Thesm 1136. Tum periodorum ratio consultanda. Senten- 

tiarum vero incisionibus, sicuti par est in astrophico cantico, 

consideratis mesodicam metrorum dispositionem (x v v v x) 

bigis nostris (via x: v1 x) vereor ut quisquam praeferat. 

893—899 

lPAYC 

εἴ τις ἀγαθὸν βούλεται πα- iro" 

θεῖν Tt, παρ᾽ ἐμοὶ χρὴ καθεύδειν. tro 

oU γὰρ ἐν νέαις τὸ cogpóv ἔν- iro 

ecriv, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς πεπείραις᾽ πὰς 

οὐδέ τοι crépyetv ἂν ἐθέλοι iro 

μᾶλλον ἢ Ὑὼ τὸν φίλον (üv5, i- tro 
περ ξυνείην᾽ tro 

ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον ἂν πέτοιτο. tro 

900—08 (NCANIC) — 906 —11 (lPAYC) 

μὴ φθόνει ταῖς[1] véaici: er 

τὸ τρυφερὸν γὰρ éuméquke "iro 

τοῖς ἁπαλοῖςι μήροις, ch 

κἀπὶ τοῖς μήλοις ἐπαν- tro 

0ci" có δ᾽, ὦ γραῦ, tro 

παραλέλεξαι κἀντέτριψαι "tro 

τῷ θανάτῳ μέλημα. ch 

tro 

iro 4 

iro 

iro 4 

iro 

tro 

iro 1 

iro ὃ 

iro 3 

ba 3*4" 

eg (73 

E 
iro 23 

δι 59. 

909/10 mutilati, sed priorem quidem versum eleganter Bergk 

supplevit ὄφιν {ζψυχρὸνν εὕροις, alterum non male Velsen {τινὰ 

cU» καὶ προςελκύςαιο. 
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; 912 —17 (N€ANIC) —» 916—23 (ΓΡΑΥΟ 

αἰαῖ, τί ποτε πείςομαι; — JU — 3 

οὐχ ἥκει uou "roipoc: (-- —-— — 8) 

ὄνη δ᾽ αὐτοῦ λείπομαι. υ--()- .ς --᾿ὴΟ-- 3 

ἡ γάρ μοι μήτηρ βέβηκεν ἄλλῃ, (oom ornnes esr 2 n 
καὶ τἄλλζα μ᾽. οὐδὲν {τὰ μετὰ ταῦ- 

τα δεῖ λέγειν. g— v - -MAXT—) ο-ὐϑ 
ἀλλ᾽, ὦ pot, ἱκετεύομαι κά- ------᾿ᾷὑκΤ —u—wu 2 

λει τὸν Ὀρθαγόραν, ὅπως --σ-πυυ-οὸ- | 2 

ςαυτῆς {ἂν κατόναι᾽, ---- τ-ὦ vu | 

ἀντιβολῶ ce. —vv— — $ 

913 ἄλλη βέβηκεν —»15—17 melius Wil Gr V 478 glyc «dim 

€ehor " dim chor -]- monom dact (vix) 

δὴ τὸν ἀπ᾽ Ἰωνίας 

ρόπον τάλαινα kvnciQc: 

δοκεῖς δέ μοι καὶ λάβδα κατὰ τοὺς Λεεβίους. 1 

6 λλ᾽ οὐκ ἄν ποθ᾽ ὑφαρπάςαιο 

τἀμὰ παίγνια τὴν δ᾽ ἐμὴν 

ὥραν οὐκ ἀπολεῖς 

οὐδ᾽ ἀπολήψει. 1 

De membris in stropha additiciis cf vesp 410. 12, nubb 812. 13. 

CKOAION 

| 938—41 (NEANIAC) — 942—45 (l'PAYC) 

| eie" ἐξῆν παρὰ τῇ νέᾳ καθεύδειν ------᾿ὁ΄΄ υ--ῷὁἡ-- v— — 8 

καὶ μὴ ᾽δει πρότερον διαςποδῆςαι ---- --οὦ-ου-- vu— — 8 

ἀνάειμον ἢ πρεςβυτέραν᾽ λυυ-- u——u ο---- 5 

οὐ γὰρ ἀναςχετὸν τοῦτό τ᾽ ἐλευθέρῳ: --θὧῆἂου-- υ-- --ῦ v—u— 8 

939 μὴ δὲν 940 πρεςβύτερον 

TIAPAKA AY CIOYPON 
I 952—859 (NCANIC) «υ 960—68 (NEANIAC) 

δεῦρο δή. δεῦρο δή, 960 δεῦρο δή, δεῦρο δή, 

φίλον ἐμόν, δεῦρό μοι καὶ cÓ uot καταδραμοῦ- 

πρόςελθε καὶ ξύνευνος [μοι] ca τὴν θύραν ἄνοιξον 
6* 
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τὴν εὐφρόνην ὅπως écet. τήνδ᾽. εἰ δὲ μή, καταπεεὼν κείεομα 

πάνυ γάρ τις ἔρως με δονεῖ φίλον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ci. βούλομαι 

955 τῶνδε τῶν cüv βοςτρύχων. κόλπῳ πληκτίζεεθαι : ^u 

ἄτοπος δ᾽ ἔγκειταί μοί τις μετὰ τῆς εῆς πυγῆς. 

πόθος, ὅς με διακναίςας ἔχει. 965 Κύπρι, τί μ᾽ ἐκμαίνεις ἐπὶ ταύτῃ ; 

μέθες, ἱκνοῦμαί c' Ἔρως, μέθες, ἱκνοῦμαί c' Ἔρως 

καὶ πό(ι)ηςον τόνδ᾽ ἐς εὐνὴν . kai πό(ι)ηςον τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν 

τὴν ἐμὴν ἱκέεθαι. τὴν ἐμὴν ἱκέεθαι. 

9553. π-πττούυ-- --υ -- 2. ^99 

νυυ- —N a e—  ὙἉ 

ois v emercierssego ἐπε 

954 —— .— vu—v— 9 ----οὖἦῦ -- μὴ -- —u-— 8 98 

νυ-πτου-- wu 3 7. ω----- ——u-— 2 

90 —u— ——.— 5 —— - —— -- T 

ν.-“---- ττ π 3 wm -- — --: 9? 96 

πω deed cverdven mad C oT ^ emm mE NS EM 

95888 uu v — —v— 2 ^7 96788 

iei Ai omn cite yate deedirn rm ΝᾺ 

ithyph 1" 

Medias in iuvenis cantico periodos variari, amplificari, 

vehementius paullo exagitari patet. Dimetrum 966 (pro tri- ̓  

metro nostro) etsi defendi poterit cl clausula dactylica xrhuaci 

πίπτεις Soph Ant. 782, praetuli trimetrum bis dodrantieum cll 

supra 941, Vorarbb 124 55, ut puellae iuvenisque cantiones et. 

assimillari inter se (a b a) et distingui eleganter viderentur. 

Numeri creticis iambis enopliis aeolicis trochaeis mixti dithy- 

rambico poeta digni. 

II 969 —72 (NEANIC) — 973 —76 (NEANIAC) 
καὶ ταῦτα μέντοι μετρίως ---- ᾷπ πιο υυ-- 

πρὸς τὴν ἐμὴν ἀνάγκην ΄σ--ϑ΄᾿᾽᾿ξκἼ .---:;-.;᾿ 

970 εἰρημέν᾽ ἐςτίν. cb δέ μοι, -σστ-οτυ-- —uv— 

^. φίλτατον, ὦ ἱκετεύω, —v. vu y— — « 

ἄνελθε κἀςπάζου ue: u—u— —— M 

διά τοι cÉ πόνους ἔχω. uv—vu v—v— €T 
" , (glycon pyrrhichioceph) 

971 ἄνοιξον ἀςπ. (ut in antistr 975) 
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Clauditur fabula (1169 ss) dimetris choreo-trochaeo-dacty- 
licis, in quibus famosum illud vocabulum xi: metra com- 

plectens, denique iambanapaesticis hisce: 

αἴρεςθ᾽ ἄνω, iai εὐαί, ---ὔἶᾷὧοἃ--, ---- 

180 δειπνήςομεν, εὐοῖ εὐαί, ——wM M, m n ipe 

ebat, ὡς ἐπὶ νίκῃ, deer ΑΚ ΤΉ Ν᾽ κέδν τιν LCD. ME 

εὐαὶ εὐαί, εὐαὶ εὐαί. PTS τον PRIMNS: A 



TTAOYTOC 

TTAPOAOC 

K(APIG)N): X(OPOC) 

I 290—295 — 296—301 

290 K xai μὴν ἐγὼ BouA f) cou at, ia ia 

θρεττανελό, τὸν Κύκλωπα 774a ba 

μιμούμενος, καὶ τοῖν ποδοῖν ΠΡ “- “ἴα 
ὡδὶ TapevcaAeUuv, "a ba 

ὑμᾶς ἄγειν. ἀλλ᾽ eia τέκε- "C4 S 

a θαμίν᾽ ἐπαναβοῶντες, | ia ba 

βληχώμενοί ve προβατίων τὰ 7 X8 

αἰγῶν τε κιναβρώντων μέλη, 74a" ia 

295 ἕπεςθ᾽ ἀπεψωλημένοι, 1a “ἴα 

« τράγοι δ᾽ ἀκρατιεῖςθε. 'a ba 

Antistrophus chori est 

| II 302—8 — 309 —165 

Κ ἐγὼ δὲ τὴν Kípknv γε, τὴν [ἴα ἴα 
τὰ φάρμακ᾽ dvakukücav, | 4a^ ba 

fj τοὺς ἑταίρους τοῦ Φιλω- [τὰ da 

víbouc ποτ᾽ ἐν Κορίνθῳ |" ia ba 
ἔπειςεν, ὡς ὄντας κάπρους, "4a" — "ia 

305 μεμαγμένον cküp écOíetv, "ia ia 
: αὐτὴ δ᾽ ἔματτεν αὐτοῖς, "da ba 

᾿“μιμήςομαι πάντας τρόπους" "4a ET 

ὑμεῖς δὲ γὙρυλίζοντες ὑπὸ X ud Vu 
φιληδίας | "ja 

émec0e μητρὶ χοῖροι. ἴα ba 

Antistrophus chori. 

[*] 
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316—21 

Κ ἀλλ᾽ εἶα νῦν τῶν «κωμμάτων "44 ^44 

ἀπαλλαγέντες ἤδη ia ba 

ὑμεῖς ἐπ᾽ ἄλλ᾽ εἶδος τρέπεςθ᾽, "4a “ἴα 

ἐγὼ δ᾽ ἰὼν εἴεω λάθρᾳ | i$ 9$. 8 

βουλήςομαι τοῦ δεςπότου da ia 

20 Aapuüv τιν᾽ ἄρτον καὶ κρέας 44 ia 

μαςώμενος τὸ λοιπὸν οὕ- ia. ia 

| TU τῷ κόπῳ Euveivat. "da ha 8 

318 €icu] ἤδη 
489—597 "e * 

Praemissis coryphaei tetram anap i: Chromyli Peniaeque 

altercatio est tetram cvi (del v 566); subsequitur dimetrorum 

series adiectis monometris. 

. 681—640 
Trimetris iambicis inseruntur didoclimii: 

81 X λέγεις μοι χαράν, λέγεις μοι βοάν. 5. δ c3 

39 X ἀναβοάςομαι τὸν εὔπαιδα καὶ 6/5 [5 

μέγα βροτοῖει φέγ-γος ᾿Αςκληπιόν. ls δι ls 

Clauditur fabula coryphaei tetrametris anapaesticis τι. 



STROPHARVM POPVLARIVM APPENDICVLA 

I 

AIOA€QN 
δέδυκε μὲν à ceAávva enopl (paroem) .2 

καὶ ΤΠ]ληϊάδες, μέςαι δέ » 2 

νύκτες, παρὰ δ᾽ épxer' ὦὥρα᾽ ᾿ M 2 

ἐγὼ δὲ μόνα κατεύδωῳ. ^ 3 

Heph p 37,5 C 
II 

ΑἸΟΛΕΩ͂Ν 
γλυκεῖα μᾶτερ, οὔ τοι (4 ba 8 

δύναμαι kpéxnv τὸν icrÓv (mop) "42 δα 3 

πόθῳ δαμεῖςα παιδός ia . b« 2 

εραδινὰν δι᾽ ᾿Αφροδίταν. (cop) τὰ δα 2 

Heph p 34,9 C (Sapphonis) 

II. 

AIOA€QN 
ὄλβιε γαμβρέ, coi μὲν (paroem aceph) (οὐ δα 2 

δὴ γάμος ὠς dpao ἰ i 2 

ἐκτετέλεςτ᾽, ἔχης δὲ ᾿ » 2 

παρθένον ἂν ἄραο. | Ἢ 2 

Heph 55,24 (Sapphonis) 

IV 

AIOA€OQN(?) 

Κλεοβούλου μὲν ἔγωγ᾽ ἐρῶ, glyc 2 

Κλεοβούλῳ δ᾽ ἐπιμαίνομαι, glyc 2 

Κλεόβουλον bé biockéu. pher 37 

Herodian de figg p 37,5 D (Anacreontis); cf quae ex meris 

priapeis constare strophae videntur, velut ἠρίετηςα μὲν ἰτρίου 

Anacr 17, quaeve ex binis glyconeis subsequente priapeo,. velut 

ὦ παῖ παρθένιον βλέπων Anacr 4. 
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V 

AIOAC€ON DAD: 

ποικιλόθρον᾽, ἀθάνατ᾽ 'Agpobíra, 25 oo - Ch ba 6 
(paroem aceph) 

παῖ Διός, δολοπλόκε, Aíccouaí ce, i. : 6 

μή μ᾽ ácott unc ὀνίαιςει δάμνα, [ (t Ἐ ᾧ 

πότνια, θυμόν. prosod (aceph) 3 

Dionys de comp verb p 185 U-R (Sapphonis; sed cf etiam Alc 

fr 5); cf Pind Pyth II epod extr, Anacr fr 31, Aesch suppl 528 all 

VI 
AIOA€(GN (ef Grdr S 34) 

ἠράμαν μὲν £p vm 

ἐγὼ cé0ev, ἼΑτθι, πάλαι ποτά, Lenopl 8 
RUE: e» oo 

* * * * | enopl 8 

Heph p 23,17 C (cf 59,10; 63,18) Sapphonis; sed cf etiam 

Aristoph vesp 1234 (— Alc fr 25); catal formae Sapph 38. 39 

VII 

AIOA€(QN (Grdr 45) PC 

"At61, coi δ᾽ ἐμέθεν μὲν ἀπήχθετο ?* 95 -F prosod 5 

φροντίεδην, ἐπὶ δ᾽ 'Avópouébav móTQ.  , t 5 

Heph p 23,231 C; forma catal Pind Pyth XI ep 6 

VIIT 
AIOA€UN (Grdr 24. 48) a 

&cuvérnut τῶν ἀνέμων cráciv: ^* $? 4- prosod 5 

τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται, s »- 5 

τὸ δ᾽ ἔνθεν᾽ ἄμμες δ᾽ óv τὸ uéccov τὸ » (catal) 5^ 

ναὶ φορήμεθα civ μελαίνᾳ. enopl (descend) 4 

Heraclid alleg Hom cap 5 M (Alcaei; sed cf Sapph fr 28) 

IX 

TTAPIOQN 
"€pacuovión XapíAae, paroem 3 

χρῆμά τοι γελοῖον ithyph 2 

ἐρέω, πολὺ φίλταθ᾽ ἑταίρων, paroem 8 

τέρψεαι δ᾽ ἀκούων. ithyph 2 

Heph p 47,10. 49, 14 C. Similes bigae enopliae epodo iam- 

bica auctae (trimetro catalectico) Archil fr 103, Alem fr 1. 
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X 

ἰών ῶΝ 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος trim E 

xai Moucéuv ἐρατὸν dim decurt $ 
δῶρον ἐπιςτάμενος. dim  decurt 2 

Aih XIV 627* (Archilochi) 

XI 

AOHNAIQN 

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος qopricu, S MAU υ-- ὑπο y— — 

ὥςπερ Ἁρμόδιος καὶ ̓Αριετογείτων, -τ-οττυυ-- g— v— -- 

ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην ^ VV— u— --υυ---- 

icovóuouc τ᾽ ᾿Αθήνας ἐποηςάτην. — uv— υ-- —u u—u— 

Ath XV 694 ss 
; XII 

A€CBIQN (ἢ 
ὁ καρκίνος ὧδ᾽ ἔφα ^ y—vu ὑ-τπου-- 2 
χαλᾷ τὸν ὄφιν λαβιύν᾽ — -ὦ υ--ὁἅυ-- 84 

εὐθὺν χρὴ τὸν ἑταῖρον ἔμ- [{- -τ-τον τεῦ τι ὡς 

μεν καὶ μὴ «κολιὰ φρονεῖν. LI—— 2d τ M 
Ath XV 695* 

XIII 

HAE€IQN 

ἐλθεῖν, ἥρω Aióvuce, NEMPE NONO II 

᾿Αλεῖον ἐς ναόν —— “, --- -““ 8 
ἁγνὸν cóv Χαρίτεςειν, [ἐς ναόν] ---- -- ου-- — 8 

τῷ βοέῳ ποδὶ θυίων ̓" —uUuwJy- u—-— 2 

ἄξιε Tope, ἄξιε ταῦρε. --οὔὐ--- 4 --ου»-- - $ 
Plut qu gr 36 p 299^ de altero ἐς ναόν (3) et de ephymnio 

bis adoneo cf nunc Grundr 8 61. 

XIV 

IOYSAAAIKON 
ἀνάγετ᾽ εὐρυχωρίαν "Tecyth 3 

ποιεῖτε τῷ θειὺῦ θέλει ἣν ia [3 

γὰρ [ὁ θεὸς] ὀρθὸς écpubupévoc ja ia l2 
διὰ μέςου βαδίζειν. "athyph 2 

Semus ap Ath XIV 622^ (3 écpupupévoc) rectius nunc iterato 
ἀνάγετ᾽ et retento ὁ θεὸς proodicam pentad tro statuit Wil 

Q2 C$ OO» C 
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XV 

POAIGN theses 
Ὥλθ᾽ ἦλθε χελιδών -- ---ο’΄υυ-- ο-- 8 

καλὰς d)pac &Youca, vu—u— Ξ 

[xai] καλοὺς ἐνιαυτούς, V —u— — 6 

ἐπὶ γαςτέρα λευκά, wu —wu Y 

5 ἐπὶ νῶτα μέλαινα. viri γφαιλᾶκοι ὦ 6 
παλάθαν cU TpokÜkAet VU—w— — 

ἐκ πίονος οἴκου ——u— -- á 

οἴνου T€ δέπαςτρον -——wu— -- 

τυροῦ τε κάἀνυετρον᾽ ----οὐ-- -- ῦ 

10 καὶ πύρ[ω]να χελιδών ----Ὗῷτἠ,-- — 8 

καὶ λεκιθίταν --υυ-- — 8 

οὐκ ἀπωθεῖται. -υ-- — -Ζ 

ἀπίωμες ἢ λαβώμεθα; υὐὑ-πὸ - υπ-ου-- ἅτ 

εἰ μέν τι δίώςεις᾽ εἰ δὲ μή. οὐκ &ácouec trim 5 

15 ἢ τὰν θύραν φέρωμες ἢ θοὐπέρθυρον trim ἡ 

“ἢ τὰν γυναῖκα τὰν Écu καθημέναν᾽ trim 6 

μικρὰ μέν ἐςτι, ῥᾳδίως viv oicouec. trim E 

ἂν δὴ φέρῃς τι, --π-υ-- i 8 

μέγα δή τι φέροις. ωσ--Οὐ- .5Ξ 3 

Theogn ap Ath VIII 360" ὁ οὐ προκυκλεῖς 13 πότερ᾽ ἀπ. 
post 19 Ath addit ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε τὰν θύραν χελιδόνι οὐ γὰρ γέ- 

ροντές écuev, ἀλλὰ παιδία, quae ab hoc quidem loco aliena esse 

Usener vidit (Altgr Versbau 83) 

XVI 

A€CBIGN 

ἄλει, μύλ᾽, det, λυ-ΦΞΞ ᾿͵.υ--Ξ- 2 

καὶ γὰρ Τ]Ιιττακὸς ἄλει, — — — οὑ--- 2 

μεγάλας Μυτιλήνας βαειλεύων. υυ-ΦΞ-Ἕ ----᾿οἷο͵ο-- '$ 

Plut sept sap conv p 157* 

94 



MEMBRORVM MEMORABILIVM CONSPECTVS 

(pop — stropharum popularium appendicula) 

ENOPLIA 

Strophae s. periodi enopliae (omissis dactylicis anapae- 
 sticis chalcidicis): vesp 1518 ss, av 451 ss, ran 67488. 814 ss. 
875ss. 1264s. 1286 55, pop I II III IX XIII XV. Thesm 319—830. 

1136—40. 1148—54. 1155—59, ran 1338—40. 

Tetrametra Archilochea: vesp 1528—37, pop IX. 

Dimetra: 
VU —wuU— u— -- 

ϑ--πεν- — 
SESETCIPISSI VNPT Ir 

PV SE ARLIESIBREM,, (a zi PUTES 

ππυ--ὦ- — 

Ag Vo 

Ww — uy — — - 
APORTE ERCSPSIPSNISQAU NGA ΤΈΩΣ RUN 

I ASUAN ND MESI A SETS, 

T200.^5s ef ΠΘΈΝ ΤΡ ir PE DRS 

VW VU—wuw-— — 

-——UU— »---- 

MAU TVA m AJ MIT 

τ TI Neb URL siet e 

TOt MN eem AJ Se NU e 

gg-- V -— v-u-— 

wW—Ug-- -τ- --ν- 

WW —wWwU— u-—uu- 

VA) — WU — wW-— wu -— 
asc UAE LUNO NINE oe 

VAJ — MAJ — AJ — VJ — 

-,τπτπυυ-- οὔὐ--ς-- 

vesp (202). 1518, pop IX 1. 3 
Thesm 321. 23 
vesp 1241. 42, pop I 
Thesm 320, pop XIII 1 
vesp 1338, Lysistr 1300 
Lys 1291, Th 356, pop II 2. 4 
av 1763 
eccl 956 
eccl 964^ 
eccl 1181, pop XIII 3 
av 1752^ 

vesp 1520. 21 
Lys 478. 19 (seq anapp), eccl 954^ 
pac 513 

nub 703, Th 1157 
pac 947, nub 813, pop XV 13 
eccl 957. 963 
av 927 

ran 1351 

nub 1169 (cf Lys 262. 68. 324, Eur Hipp 
1108. Hypsip [oxyrh pap 852] fr 1 
eol III 7) | 

ran 678. 19 
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“του. -- wu .X 

-— Ro Ao UA Jf e— 

—— QJ AJ om AA LAS 

MVABCTERLAJ em C LAJem Mme 

——— 4 A) Am LA Be 

MNT" LASS QAJeUAE qe 

Mem κ᾽ Ἢ m Saee — 

—-—— A9) «ὦ.» v— 

-—— ——— VAP T7 —— 

ehem -—— QA Jem LAU 

MEM AM Qo UAM — 

Ὄπ νἀ M VA RJ oo 

Wa MU o— XU T-—u— 

WV M oU — LAJ——VLAJ7— 

-— ACTAE AJ ἃτὄὁἡ “Ὁ 

— auo V VAM m 

ΝΑ ὦ Uo ow 

-———PAJge—A)9 -—— YQ —— 

wee vento fn AM) e 1 

—— LAU LAT XJ 

———— aiio A, JR. Jm) 4.) 

—ÁÀ— — — — ye aJ 

um eeLAEFE Ap AJ 

——AJ em Q9 — —AÁ gem V 

--—4J. ὦ oc RA ρα S 

Trimetra 

uuo VAAReI 0 ψ Lg: cre 

wq) ἃ eJ AJ 

TM tA re) en QA Jet QA a 

T" Jo arem LADeLA ce 

ran 676/7 (de brachycatalexia in membris 
continuatis admissa cf vesp 1531, av 750, 
nub 1395 c adn, ràn 708. 1362) 

pae 793/5, av 1748. 50 

Lys 1287/8. 89/90 
ran 218. 19, av 1752, nub 286, Lys 1272 

(add. er), Th 328. 29. 1139, pop XIII 4 
pop III (cf Aeolica) 
Lys 1803. 1805 
ran 220. 683 
pac 433, av 256. 319 
av 282, nub 275. 1158 59. 68, Lys 1301, 

ΤῊ 1048, ran 680. 1344. 45, pop X 2* ^ 
ran 1352 
Th 1149 
Th 1155 

Th 1186. 37. 40. 48. 50 
Th 1156 

av 936 
Lys 1256, Th 126. 319. 325. 1151, ran 881 

- 

av 910, eccl 915 (subs glyo) 
av 740 (praef dim troch). 45. 46, Th 315, 

ran 880. 88 
av 914 
Lys 1247 (add cr) 
ran 1313 (subs glyc) 
pop XIII 5 (cf dactylica) 
av 925 

υ-- — ἃν 942 

υυσ- -- nub 285. 469, ran 816. 1287 

vJ— vu — Lys 1284 

υυ --- — — pac 788 (et haec et alia quae- 
dam eius generis supra, pa- 
rum recte discripsimus) 

--οὐ --- — 'Th 327 
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Pentametra: 

Í— U U — JJ—wuJ— 

luu—u— us—wvw-— vue.— - nub 569 

[——5— w—vw— 

l igo Moe cR aln md —v.— ran 674 

— yum XU m ὦ --- --Ξ 

— wu π᾿ u—^7'—5 wuwuu— Lys 1251 

Monometra: 

vu— vu — &v 948 (Pind) 
vs—^7^-— &av 958 

v. V" y — ἂν 928 

—vu— v ΤῈ 324 (antec paroem) 

Ithy phallica: 

—v-3-v-L- -- vesp 1519. 22, pac 796, av 459. 751, nub 460, 

Lecythia: 

, Mi 
TIAS WE 

, M ω-- 

ran 677. 81. 85. 884, eccl 581, pop IX 2. 4 
(n str chalcid: pac 777). 
Glyconeo adiecta: Th 1021. Dochmiis: 

Th 1041. 1055. Iambis: Ach 1161. 1197. 1202. 

1210, eq 151. 58, pac 939, av 636. 858, nub 1213, 
Lys 257. 59. 65, Th 1017. 38. 47. Trocbaeis. 
eq 617, Lys 1260 (praem sp) 

av 747. 924 (praem ch, subs enopl), Lys 1252, 
Th 954 (antec monom anap). 1059, ran 817. 
1286 . .. 

Aeolicis addita: vesp 1461, av 980 
(2— vvv —vu-—, antec glyc aceph). Iambis: 
Ach 1160. 95. 96. 1205, av 630. 31. 852. 1756..: 

1765, nub 1154. 55, Lys 287. 90. 618. 94, 
Th 869. 1023 ..., ran 209... 1310. 15, eccl 
289. Trochaeis: Ach 294, pac 349. 51. 95. 
96. 1138. 39, av 138. 1471... 1554... 1562, 

Lys 291... 1254. 71. 80..., Th 461. 66. 960 

(praem cr). 962, ran 234... 897. 10995... 
1341 (subs er). 43 (item). 58 (item). 1370... 
1482... 

M-u—vu—u—(?) Ach 294: 341 
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Trinaria: 

συ--ου---ὀ -- ἂν 456. 58. 1318. 19, nub 1304 —46 — 48 — 50 

d (singulis praem trimetris), vesp 874 (ἰήϊε 
Tfoiáv), Th 9125" (χαῖρ᾽ ὦ Ἑκάεργε) 

--υυ---  — &v 781 (subseq ἐ))), pop V 4 (trinis trim aeol- 
enopl praem), XV 11 

gg— v —  — Ach 43-123 (κηρύγματα), av 453, nub 702. 704. 
Y Th 295*- ^ (εὐφημία 'cru bis). 1019, pop XV 18 
y —  —  — ὃν 451 (antec monom υυ .--------οὴ, Th 311* ^ (i 

παιών bis) 
— —  — Th 811" (xaíipuuev) 

- 

Quinaria: 

ιυ--οὐ- υὧὖυ-- u — vu — ἃν 451 

wJ—u4—  us—us—u— ἂν 556 (cf ad Ach 285 adn) 
v—.-— y—.— — pop VII 8 
vo υ-- aW w — nop VII 1. 2 

vu —u-— ———wus—wvo— av 452 

— Uu u— υοὖὗὁ--οὐ--- οὐ --- ἂν 142 

— u — vu —— v — v — ὃν 141—43— 52 (τιὸ τι-ό, 710 τιοτίγξ) 

| Dactylicae strophae s. periodi: pac 114ss (cum vir 
metrr catena), nub 275 (adspersis enopliis; de strophae ratione 
αὖ: αἷ-Ἐ a*[4- b]; a? cf adn). av 250—658 (dim 1v series ion dim 
clausa), 1148---δ4 (interi enopl, claud pherecr) 

——-—u — — —u Ach 231 (εὐφημεῖτε bis), pac 434 (idem an- 
teced dim quadrisyllabo); cf pop XIII 5 

Aeolenoplia: 

— —— u v-'wwe'* ug-—wugs-*- we-*- *- ran 1274 

(εὐφαμεῖτε κτὰ Aeschyli) 
——u— — wv vy — ουἅ--ουυὐ -- νὐ-- — ràn 1270 (Aeschyli) 

——— vu uv--we-- w^. v -*- Vesp 1234—36 (Alcaei) 

4 —(J— quq—€--— us—^7^— av 231. (1837) 1888 

— y —— -—uvu-— w-— π-- ἃν 454 
—v.—ugy —vv— v— -- pop V 1—8 
—u—— —wus—w — v v — ἂν 950 

rem e EVO NA ΠΌΑ ΤΡ: ran 1264. 85. 91. 
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Trimetra dactylica: 
—Jug—gg —v—w» --ου-- τ pae 190, ran 814. 15. 76. 77. 78. 

1266 76, eccl 571, pop X 1 
m AJ mm AKA, τι rte ie eis nub 276 

e—Ad mm AUCI en A) en RU, rr Th 1159 

— uu —w πτυύπτου —wv—wv (add dim £a ba) Th 127/8. 
goo ποτ uu rA. 12364, 85. 91 

.J  Anapaesticae strophae s. periodi: ran 352 (forma fere con- 
iracta) vesp 328—383, pae 464—66. 69—72. 944—6, av 328—392. 
1058—64. 1398—1400, Lys 478—883, Th 667—069 (seq dochmiis 
forma anapaestica), ran 1332—34 

Dimetra: 
vs—uus— w-—wus-— av 1813. 16. 20. 21 (in str iambenopl). 
uu VM uU VM vu V MuuU Vv 

vuv uu" uu—uu— Lys 480. 81 (praef duob dim decurt) 
νυ gu V7 —— av 328 

VJ 

— V." uu—vu.-——] nub 1165. 66 
EU SPEEUIR QUU Jtt 
Dg οα pac 465/60, av 331/2 

Libten iv c(o ODE | av 1058/9. 60/1 EG 
— — A εἰ κίε av 255—857 (interiecto dim quadrisyll) 

1067. 68, Lys 1294. 1312 (pràef dim 
ch sp) ND. 

SU Lc ΌΛΟΣΙ — Lys 1314, ran 376 

— —  —[-———  — ran 374, pop XIII 2 

Trimetrum: 
eJ — uu V -— —uu V ouv" — — ay 329/80 48 

Monometra: | 
— — — — Lys 1318, Th 953 (an basis 

^ 

AEOLICAD 
Strophae s. periodi choriambica 

eq 551ss. 978ss. 1111ss (aceph), v reg 
(aceph), av 676 ss. 1410 ss. 1731 Β΄ (nceph), nub 510 ss. 563 ss. 
100 558. 949 ss, Lys 821 55 (838. 39 "^ 77^, ran 1254 ss), eccl 
290 ss (aceph). 938 58 (— pop XD. 969 88, pop IV. XII vesp 
817--20 (partim aceph), pac 856—858 (aceph). 860—61 (aceph), 
Th 356—68. 1136—47, ran 460—953. 

88. 1450 e, pac 1329 88 
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Eupolideorum dim series: nub 518—962 (usu— 539) 

Dimetra: 
u-——y-—w€u- vesp 1459. 60, ran 1325. 31 

νυ —vu vu — ran 1812. 21 

— uwv —v v — ran 1316 

wWuw—wuwv—wuv-— ran 1827 

— ΤᾺ 1020 (seq ithyph), eccl 972 (cf trimm) 

ψ 

—vuvv'vu-— vu -- ran 1880 (contin ὃ δ) 

ψ 

v -— ran 1848 (seq glyc aceph) 

Qu — v v — Lys 388. 39 (cf enopll) 
V4— —u vu — vu — ran 1322 (Eur Hypsip) 
u—— . v ——w— ran 1323 (item Euripideum) * 
—-— y — v v — ran 1319 

^ ,—v v —(Jj— Ach 841... (iambb clausula), pac 955 
(iambb cl), av 677. 929, ran 1350 51, 

pop XII 1. 2; de periodd aceph v supra 
Trimetra: 

Er Meer qe e Mtem vesp 1226. 91, 41 

*.—u u—v-— υ-- — eccl 988. 89 — pop XI 1. 2 
U U—u u—u— u— — av 1412. 15 

-— —-—u u— —u u— -— eq 559. 60, eccl 917 
Na. UU NU emm orm JA 2k 

--οὐ--.’͵ουο-- —wuv SRM eccl 940 (— pop XI 3. 4) 

— u u— u— —vu υ--ο-- vesp 1246 (antec dodr) 
-——U-—-' ——wuy-—. - eccl 965 

vws—uu —uu— -—uu-— avi1874 (antec tetram choriambobacch) 

που —uuuJ. —uu— ὃν 1976 

Tetrametra: 
— ——uu— —uu— —uu—u-— vesp 1239, av 1410. 11 

Dodrantes: 
vy— —v u— Th 991 

wu-—v -- ἂν 480 (resp δ) 
QUUM M. M 

νυυ ποῦ — | av 944/5 (cf Pind fr 105, 1) 
— uv — v— vesp 1245 
συν u— ἃν 234-41 (resp δ) 

Strophae s. periodi dochmiacaec: Ach 350 ss. 490 ss 
(admixtis trim iamb), av 1188 58, plut 63788. nub 1162—64, 
Th 670—72 (forma anap; antec anapp legitimi). 676—776. 680/1. 
85/7. 110/1. 1039/40, av 427. 28. 29 (resp dodr vou — v υ —), vesp 
180 (b ὃ resp trim), av 230 (ὃ ὃ resp trim aeolenopl). 952 (item). 

ARISTOPHANIS cantica dig. Schroeder [1079] T 
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Dochmii singulares: vesp 733. 36 (iambis adiecti). 874 (resp 
prosodiaco), av 236 (resp dodr uuu uvuv.—) 

Licentiae antistrophicae: 
V VMU— .lguy— 

A diac τς Ve τὶ nub 952/3: 1097/8 
“τ -.-- .-- -- Lys 827: 41 

σοῦ v— — ΤᾺ 994: 4090 

lecyth: glye (Simon) eq 332: 406 

IAMBICA 
Strophae s. periodi iambicae (dimetricae magnam partem): 

Ach 263 88 (Φαλῆς). 868 ss. 929 ss. 1008 ss, eq 756 8s, pac 518 ss 
(praef dim enopl) 929 ss (admixtis anapp et enopll claudente 
pherecr aceph), av 406 ss (cum duabus metrr 1x catenis). 629 ss. 
801 585. 908 ss (adm dimm enopl) 1755 ss, nub 1154 ss. 1206 ss. 
1303 ss (inserto prosodiaco). 1345 ss (trim tria singulis adiectis 
prosodiacis), Lys 9256 ss (de 262. 63 o" 5" οὗ enopll) 1296 ss 
(adm enopll anapp), Th 812 58 (adm enopll) 969 ss (adm pros- 
odd). 985 ss, ran 384 ss. 398 ss. 4 6ss, plut 290 ss. 302ss. 816 58, 
Ach 1157—61, vesp 868—72. 1335—3* (claud paroem enopl), 
pac 1127—35 (cr magnam partem), Lys 216— 90 (resp trochaeis). 
476—'' (resp anapp) 

Dimetra: 
v— πο vu— -— vesp 817 (seq aeoll) ΤᾺ 1018 
v—u-— -— -— eccl 9"1 
-— — υυυυ-- Lys 1310 

τσ — ve— — Th 368 
-— — -— -- 600] 918. 9645 

Aires 10D ἧᾶν ἀπ δ ἢ 
g—v«—  — -- av 1314, Th 326 
— —  —v-— ὃν 905 

— — vu— — av 909 

-— νῥλνυυυ-- pae 460/1 

^udgu— |-—u— av 904 

^V u— | —uuv nub 1206 (subs ^ia cr) 

Trimetra (praeter ia ithyph, ba ith, ia lecyth, ba lec): 
ia ἴα ba Ach 1201, eq 1273 (str chalcid cla isula), pac 518, 

av 242, ran 398. 99. 402. 1309 

ia θα cr ran 1994 
ia "cr cr eccl 962 
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ia sp sp Ach 1212 
mol sp sp nub 1160 

Trimetra vulgaria iambicis canticis inserta: Ach 278. 79 
492. 983. 1191. 92..., vesp 729. 81. 868. 69. 1224... 1286... 

av 298. 99. 431. 857. 903. 907. 911... 1875... 

Tetrametra catalectica canticis inserta: Ach 285, vesp 
530. 31, pac 858. 62... 

TROCHAICA 
Strophae s. periodi trochaicae (omissis pure creticis): 

Ach 280 ss. 284 ss, eq 616 s8, vesp 334 ss (cum dim vri catena). 
1060ss. 1265 ss 1326s8 (incip (uy ὑυὐ), pac 346 ss. 386 ss, 
av 1470ss. 1553s8 ( —"---— in nom propr 1561), Lys 614 ss 
(616 ia cr) 658 55. 665s5s. 7813s (—v.V.J). 1048 55 (—u V J). 
1247ss (adm enopll) 1279 $s (uus vou, epodica pars enoplia), 
ran 534 ss. 896 ss. 1099 ss. 1370 ss. 1482 ss, eccl 893 ss. 900 ss 

(902. 904 ch ba), vesp 1339—41, av 333—5 (2- o — 2), πὰ} 1457—58, 
ran 242—49. 262—677. 1342—44. 

Creticae strophae s. periodi: Ach 209 ss. 665 ss. 971 ss 
(claud tetr tro), eq 808 ss, pac 1127 ss (28. 29. 30 ia cr). Ach 
288—90. 99—301, eq 322—25, pac 1131—35, av 944—47. 
1065—69, Lys 620—22 ; 

Dimetra: 
er^ sp av 241 
er sp ran 1363 ia ἴα : [ie ὅδ Ls 

sp cr ran 1356 ley ] m us. 89: Lecyth 291.28 
sp sp Lys 1264 
vuv vvv vesp 1326 
Vu— uuu— ἂν 297 (cf pentam Ach 285) 
παν, mM 

—vuv  —u-— — pae 390 (cf adn) 
M Vu VV (ἡ vesp 339:60. 406:65. 411:68(?). 1062 : 98. 

1064:95, av 33388:348ss, Lys 788 585: 809 58. 
1046 : 61: 1192 : 1206 

Trimetra (praeter ἐγ tr tr [vel "tr^ ], velut av 233. 35, 
ran 229—831, et tr ithyph, velut Lys 784): 

"tr "tr ch àv 939 (Πινδά-ρειον ἔπος) 
sp ir ir Lys 658. 781 
tr sp tr Lys 12583 

sp tr sp Lys 1260 | Λακώνων χορεία 

sp sp sp Lys 1261 
1* 
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Tetrametra catalectica canticis inserta: Ach 987 (antec 
tetrr cr), eq 326. 27 (antec tetrr er). 330 (antec tetr da). 383. 34 
(antec tetr i« ia lecyth), vesp 403. 4. 408. 9. 

IONICA 

Strophae ionicae: vesp (de 273ss v infra) 291 ss, Th 1013s 
(epodiea pars enoplia [da ithyph paroem]|) ran 323 ss, pop XVI 

Dimetra: 

uw — T -g— —-veap 297:310 uu VM V7 wu---— av 260. 

w— — -u— — Th107.116.117,ran328 οὐδ o," — ay 262 
—— v-l]o—— Th 120 wu — V4 CVM MM 

υοὐ--ΦΞ- οὐ-- — vesp 301, Th 101 - lu2—^- -o— — av 1396/1 

-4—£27— -u—£7— av 261 (an er er?) [.ὑ--5--ἕ vuv 
οὐ -- —  wu—-^— vesp 290(vox operaria?) |uu— — .-o —7— Th 1085)" 
υυ--“:- wug-£2— ay 267 (pae 518?) UU Lu aer) Th 109 (106) (1 
—— us —-— —'Th 129 uU — "uu —2—'Th 113 

— — — ιυ-- — pop XVI 2 (0 vo— V4 ιὐ-- — ran 1831. 46" 
— —— ου-- — ἂν 1392 -uv VM ὦ-- — Th 114 

uu V VJ ».— — — ran 1355 υνυ--- — -u— — Th 105 

uv" V. — 7" — ran 1336 —— —ilv— — aw 254. 1394 

^u— — υὦὐ-- — ran 823 Monometra: 
^u —7— οὐ-- — ran 325. 1346* -o V" — av 1393 

λυ-ΦΞ- uy-£7- pop XVI 1 — -£7— ὃὺ 1895 

Trimetra: 

υυ-ΞΦ--- οὔὖὖ----- uJ— — pop XVI 8 

————luo.— — υὐ---- ran 1347 

——v- - πουυυψυυ-- Th 115 

Strophae s. periodi chalcidicae: eq 1204 858, vesp 278 ss 
(ineipit ab ionicis puris), eccl 571ss (incipit a trim da, clau- 
ditur tetram Archilocheo) pac 775—84 (resp period enopl [ch 
ba, cett], πὰ 461—765. 

Dieola *encomiologica: vesp 278, pac 778/9, nub 464. 

Ithyphallieum adicitur: pac 777; trimetrum iamb catal 
(Archilocheum): eq 1273. 



ADDENDA CORRIGENDA 

OPNIO€C 

451—59 — 539—47 Stropha anapaestis choriambis iambis miri- 

fice mixta; 452.454 trimetra chalcidica; 459 clausula ithyphallica; 

451 oópGc Bothe Meineke Wilamowitz. - 

an à 

45} κοΐ ia ΧΝ 8. 

n [ 1 456 j^ 1 

ion -Ἐ- ch 2 ve an | 2 

453  4ch ba A9 5 ia sp 9 6$ 

tro 1 b ENS 
b ὧν [ : 458 ACh -Ἐ ion 

: ] an 
455 ἢ -- ion 2 | 

tm ^ [axo δ 

ΝΕΦΕΛΑΙ 

95388 λέγων ἀμείνων πότερος [αὐτοῖν] φανήςεται, νῦν γὰρ 

ἅπας ἐνθάδε xivb. κτλ. ia ch -- ia ch | ch (1026 ia) ch ch, optime 

ut eongruat antistr, Wil Gr V 325; iam periodi 1v 1v 1v [nr] iv. 

AYCICTPATH 

306—18 epirrhematis tetramm (vr 1 vi — metrr ri) non for- 

tuito videntur aequari stropharum metra bis xxvi 388 ιὡς 
τριτάλαντον [βάρος] ἐς πόλιν (ch $a : “ἴα ch 324) Wil 482 

41188 τοῖςδε [τοῖς] kv., tum οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνεκτὰ τάδε (^5 Tricl, 

tum (480)88 μετ᾽ ἐμοῦ ζ᾽ «θ᾽ ὅ τι βου- Bergk; cf Wil Gr V 483. 

Optime iam stropha bipartita decurrit trim dim duobus (paeonn) 

[nr] xr ur: τ 4- τὶ 4- [11] (anapp) 614—25 Stropha, et nume- 
ros et sententiarum incisa (619/90) si spectas, bipartita: meso- 

diea pars in duas particulas divisa more non insolito, 618 (ir), 

63488 (u [1] rn) aliter Wil 
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O€CMO9?OPIAZOYCAI 

953—958 Ἔμβα, χώρει eccl 478 (c cmpéqovu, ckóme) anap 

monom esse:patet; ὅρμα, χιύρει ut canticum constare possit e 

quattuor tetramm rochaicis Wil (Gr V 475) 955 scribit χερὶ 

εύναπτε χέρα, Ciepüc» p. et 957 βαῖνε καρπαλίμοιν ποδοῖν, ἐ-πιςκ. 

digerit, quamquam aptius post ποδοῖν graviter interpungere 

solent edd, id quia non parvi momenti est in astropho. Bipar- 

titum canticum nobis quoque videtur esse, ea lege ut ὅρμα, 
χώρει sit monom anap, alterius partis initium (957) adnuntietur 

glyconeo 

1015—21 Canticum astrophon, numeri iambici (ba, ch, cr) 

praeter "glycon (1020) et clausulas ithyph; 18/19 nunc malim 

προςἀυδῶ(ω) cé τὰν ἐν dvrpoic, cl προςαυδῶ(ω) cé, τὸν θανόντα 

Eur Suppl 804: irrisio manifesta. Periodi metrr n n nu- 

n--iiam,baa. 1136—50 astrophum. 1186. 37 ibycea ('gly- 
conea! Aristophane invito Wil Gr V 592), 38 primae periodi 

(metrr vri) clausula da sp vel ibyc catal. 1140 ibye, 4i? príap, 

43/4 ter bacch (xv1).  45—431 glyc -]- priap (vi). . 48 ibyc, 49 alem, 

50 dbyc, 51 alcm -]- paroem (xvi). 55 alem, 56 ch "4a (an $byc? 

πολυποτ᾽νία), ὅτ "ibyc, 58 alem -- tro (1x). Periodorum ratio 

αὶ αὖ: a* a* b. 

BATPAXOI 

209—068. 220 "eleg 3658 κἂν [μὲν] δέῃ δι᾽ ἡμέρας, ἕ-ως ἂν 

ὑμῶν ἐπικρατήεω. Consulto periodorum ultimarum synaphea 

admissa epodicum partem (2366/7) continuari poeta voluit, scili- 

cet ut etiam ἀπνευςτί quasi cantando ranas superare Dionysus 

videretur. Accuratius periodorum formulam a b a b illustravi 

Phil 83, 1927, 1115s; cf etiam Radermacher p 1748 268 λεκτι- 

κῶς adiecisse Dionysum patet. 340—53 De antistropho cor- 

rupta Radermacher p 1878s 37:7 ἠρίςτηται 540 Dim íro cr 

cum in proecdosi ab antecedentibus separari placuerit, nunc 

cll814ss8 magis arridet adiungere, ut strophae formula sit 

aaab 814—17 — 18—21 — 22—25 — 826—9 Exquisito arti- 

fieio in duobus primis trimetri dactylicis constantur inciditur 

post ἑφθημιμερές; quae incisio binis vicibus evitatur (820. 34) in 

versu ipso quoque trimetro, sed speciem prae se ferente 
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da da sp vel ch paroem. Sequitur lecyth, ut periodorum (simi- 

liter strophae alcaicae) formula evadat a a a b 

895 58 — 9923 58 

καὶ μὴν ἡμεὶς ἐπιθυμοῦμεν v τῆς ρευένοι πήξει κε " 
παρὰ cogpoiv ἀνδροῖν ἀκοῦςαι, Mu MU ρας ὧν -- ς 

τίνα λόγων ca ACT T * 
émire δαΐαν ὁδόν uot —w.ucM ? 

891 ἐπιμέλειαν quod post λόγων non testantur scholl Ven, 

expunxit Dindf favente metro antodae (903). Strophulas ex- 

cipit ἐπῳδικόν 902—904 — 1001—1003 troch m m-|- mr  Notabilis 

in trochaeis graviorum formarum ('epitr") frequentia. Sequun- 

lur κατακελευςμός 905/6, ἐπίρρημα 907—70, πνῖγος 971—91. ἀντῳδή 

992—1003, ἀντικατακελευςμός 1004/5, ἀντεπίρρημα 1006—76, ἀντι- 

πνῖγος 1077 —98. Non mira dc év λεκτικοῖς iambica ἀπεδήδοκεν 

984 et ποῦ τὸ ckópobov 987. 126488 Scholia inutilia, recen- 

tiores interpretes Aeschylo (Myrmid fr 132,2 ss) dant ἰὴ κόπον 

vel ἰήκοπον de numeris fere desperantes. ἰηπαιήων (hymn 

hom) bene intellegitur, ἰήκοπος incredibile. Interiectio ifj me- 

diae sententiae inserta ap Aesch nihil habet admirationis cll 

πρὸς ἀναύδων, € ἔ, παίδων Pers 577, δαιμόνι᾽ ἄχη, ὀᾶ, bupópevot 

581. Iam ap Aristoph quinque periodi magnam partem dacty- 

licae clauduntur paroemiacis anapp, ifj illo non sine irrisione 

interiecto. 









πο 

——  '——'À— 

PA Westphal, Rudolf Georg 
411 Hermann 
WA, Seriptores metrici graeci 

PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 



E 
^41

 
^:

 
Γ
Ν
 

Α
Κ
 

S 
CA
RL
A,
 

IN
R 

1 
LE
NT
 

TE
T.

 
TI

 
4 

So
s 

t
o
a
 

8 
8
2
3
2
 

U
L
T
 

aux
 

4 
x 

: 
,
 

il
es
 

T
U
M
 

ὃ 
AC

 
᾿ 

R
D
 

e
r
r
 

e
r
u
 

Le
e 

til
ia.

 
τ
-
τ
ο
υ
γ
ό
σ
χ
 

συ
ν 

γι
: 

e
p
e
 

x 
Y 

᾿ 
T 

i 
: 

᾿ 
- 

᾿ 
A 

e 
q
u
U
 

- 
34

94
. 

E 
M 

L
M
 

" 
d 

" 
- 

: 
" 

E
E
 

᾿ 
Fd
 

i 
z
x
 

: 
᾿ 

᾿
 

᾿ 
y 

u 
- 

᾿ 
H
J
 

π
ὰ
 

: 
B 

" 
᾿ 

ro
d 

B 
V
s
 

E 
᾿ 

᾿ 
LM

 
d 

u
r
s
a
 

“ 
v
 

B 
Li
 

E 
3 

3 
H 

] 
] 

3 
: 

2 
* 

ὁ 
" 

"
s
 

᾿ 
, 

: 
το
ς 

! 

E 
M 

n 
τ 

" 
j 

E 
H 

᾿ 
" 

᾿ 
Η 

"
E
 

F
O
I
T
 

ἐν
 

᾿ 
" 

5 
» 

: 
᾿ 

| 
| 

M
N
 

] 
᾿ 

EI
D:

 
re

at
 

ur 

ἊΝ S NM, 

NR NM 

N
S
 N
N
 

NS 

NO
N 

^ 

EUN, 
R
N
 S SNSRN 

ANNSAN 
M
N
 Y NN 

S 

NN 

N 

SONS 

NN 

NN 

SS 

Y
 

ς 
NY 

δ N
O
N
 

Me 

NM ANUSEY SN ἈΝΑ ΝΑ ΝΟ SONSNREAN: 

N
x
 

5 X 

SS 

CONS 

N
S
 R
N
 


